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WOORD VOORAF

VISO 90 /100 kende zijn prille begin door een simpele 

vraag van een collega: ‘In 2016 zal VISO 90 jaar bestaan. Gaan we dat 

vieren? En hoe gaan we dat doen?’ 

De eigenlijke verjaardag (de broeders begonnen hun 

drukkersopleiding officieel op 1 oktober 1926) was toen nog heel ver 

weg, maar toch was het de moeite om al eens na te denken over de 

kansen die deze verjaardag bood. Spontaan ontstond er een werkgroep, 

VISO 90 /100 was geboren en ging in allerlei samenstellingen en werk-

vormen de dialoog aan met personeelsleden, leerlingen, ouders en ver-

tegenwoordigers van grafische bedrijven over de toekomst van het gra-

fisch onderwijs.

VISO 90 /100: een school voor de toekomst, een toekomst voor de school. 

Deze kernachtige woorden geven de essentie van dit boek weer: vooruit 

kijken en niet achterom. Waarheidsgetrouwe boeken vertellen immers 

steeds over het verleden. Het verleden is ons bekend, de toekomst echter 

onzeker in een razendsnelle veranderende maatschappij. De toekomst-

perspectieven van de verschillende stakeholders in de grafische sector 

zijn soms bevestigend, soms verrassend of out of the box.

Het is mede door initiatieven als VISO 90 /100 dat toe-

komst realiteit wordt: zelf proberen de toekomst te creëren en niet de 

toekomst doelloos ondergaan.

Anne-Line Balduck, directeur

VISO 90 /100
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VOOR DE SCHOOL
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Hoofdstuk 1

VISO 90 /100: hoe een project tot stand kwam

EEN VERJAARDAG

Organisaties, instellingen, verenigingen, bewegingen 

zijn dynamische organismen: ze leven bij gratie van mensen die vanuit 

een overtuiging, een maatschappijvisie initiatieven nemen, dingen uit-

proberen. Ze winnen daarbij medestanders, wisselen ideeën uit, groei-

en en bloeien. Zo ontstaan er in hun bestaan ook af en toe ijkpunten, 

speciale momenten waarop even wordt afgeweken van de dagelijkse 

sleur, momenten waarop medewerkers stil staan, even achterom kijken 

en willen weten: ‘Waar staan we nu? Wat hebben we al bereikt? Waar 

willen we nog naar toe? En hoe gaan we dat doen?’

Een school als VISO is een uitstekend voorbeeld van deze dynamiek. 

In 1926 startten de Broeders van de Christelijke Scholen in de Gentse 

Oude Houtlei een school waar jongeren zich konden bekwamen in het 

drukkersvak. In de loop van de tijd werd het studieaanbod drastisch 

uitgebreid, werd de jongensschool een gemengde school, verhuisde de 

school naar Mariakerke, fuseerde ze, veranderde van naam en ont-

stonden er twee vestigingen: VISO Gent en VISO Mariakerke. Naar de 

geest van de tijd kwamen er hoe langer hoe meer leken-leerkrachten in 

de plaats van broeders.

Deze school heeft ook haar eigen ijkpunten. Zo dook een paar jaar ge-

leden de vraag op wat VISO zou doen met zijn 90ste verjaardag. Een 

verjaardag van een school vieren betekent vaak: een herinnerings-

boek maken, een academische zitting organiseren, oud-leerlingen en 

oud-leerkrachten uitnodigen, samen een glas drinken, anekdotes en 

herinneringen oprakelen... en dat is het zowat. Wanneer het laatste 
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glas geledigd is en het herinneringsboek in een stoffige boekenkast in 

de vergetelheid geraakt, is de viering ten einde.

Voor de 90ste verjaardag van VISO wilden wij het anders aanpakken. 

Ten eerste is 90 niet meteen een iconisch ijkpunt voor een school, zo-

als 50 of 100 dat zijn. Niets doen was voor ons evenwel geen optie: wij 

willen graag elke gelegenheid te baat nemen om de sterkte van onze 

school bekend te maken. Ten tweede wilden we doelbewust afwijken 

van de klassieke vejaardagsviering: wij wilden niet zozeer nostalgisch 

achterom kijken, maar wel naar de toekomst blikken. 

Uitgaande van wat VISO in de loop van de voorbije 90 jaar heeft opge-

bouwd, wilden we aan onszelf de vraag stellen: wat maakt VISO sterk? 

Wat is onze eigenheid? Waar moeten we blijvend op inzetten voor de 

toekomst? Wat moeten we ten stelligste bewaren? Maar ook: wat kan 

ons nog sterker maken? Wat zijn onze werkpunten voor de toekomst?

EEN PROJECT

Centrale vragen in het project.

Waar wil of kan VISO staan binnen tien jaar? Welke plaats neemt onze 

school in in het onderwijslandschap? Wat betekenen wij in de grafische 

wereld? Hebben wij een eigen identiteit? En waaruit bestaat die dan? Wat 

zijn onze ambities, dromen, wensen?

Zo ontstond ook de naam van het project: VISO 90 /100 

wil enerzijds de 90ste verjaardag vieren en ontdekken wat deze school 

groot heeft gemaakt in die voorbije periode, het project wil tegelijk ook 

en vooral naar de toekomst kijken. Met dromen en ambities, met zelf-

vertrouwen en voldoende zelfreflectie. Het eindproduct van dit project 

vind je in deze publicatie: het moet een richtsnoer worden voor de toe-

komst van de school, een wegwijzer voor de reis van VISO, op naar de 

100ste verjaardag. 

Leerkrachten, opvoeders, ondersteunend personeel, directieleden, ou-

ders, mensen uit de grafische sector moeten er gedurende de volgende 

10 jaar regelmatig in kunnen bladeren op zoek naar het kompas dat 

hen helpt bij hun moeilijke, maar immer boeiende opdracht om jonge 

mensen te begeleiden naar een zinvol bestaan.

DEELNEMERS

Wie bevraag je als je een antwoord wil krijgen op alle 

vragen die hierboven gesteld staan? Het antwoord lag eigenlijk nogal voor 

de hand. Al wie meespeelt in het onderwijsproject dat VISO is, kreeg de 

gelegenheid zijn dromen, wensen, ambities of bedenkingen te formuleren.

Leerlingen zijn het best geplaatst om te vertellen hoe 

zij het dagelijkse leven op school ervaren.

Wat ervaren onze huidige leerlingen als positief aan onze school, aan onze 

manier van opvoeden, aan ons project, aan onze professionele opleidingen? 

Wat moeten we bewaren, versterken? Hoe ziet een ideale school er voor hen 

uit?

Leerkrachten, opvoedend en ondersteunend personeel, 

directieleden kunnen een antwoord geven op de volgende vragen:

Hoe moet / kan ons opvoedingsproject er binnen tien jaar uitzien? Wat zijn 

de grootste uitdagingen op dit vlak? Hoe kunnen we die uitdagingen aan-

gaan? 

Dan waren er ook nog een aantal vragen specifiek 

voor de leerkrachten:

Hoe ziet de job van leerkracht eruit binnen dit en tien jaar? Wat zijn de 

grootste uitdagingen op pedagogisch en didactisch vlak? Wat zijn de be-

langrijkste veranderingen in de leef- en denkwereld van onze jongeren? 

Hoe kunnen leerkrachten zich optimaal professioneel voorbereiden op die 

toekomst? 

Ouders zullen nog andere vragen stellen aan een 

school waar hun zoon of dochter voorbereid wordt op het grote leven.

Welke soort opvoeding wordt aan mijn kind meegegeven op school? Welke 

waarden worden er beklemtoond? Gaat mijn kind graag naar school op 

VISO? Waaraan ligt dat? Kunnen ouders de school gemakkelijk contacte-

ren? Hoe beschikbaar zijn de mensen die bij de opvoeding van mijn kind 

betrokken zijn?

Ten slotte wilden we ook de grafische wereld betrek-

ken bij onze bevraging. Deze snel evoluerende economische sector zit 

voortdurend zelf met vragen over zijn toekomst.

Hoe zal de traditionele grafische wereld evolueren in de komende jaren? 

Wat staat er ons te wachten op vlak van digitalisering in de grafische en 

fotografische wereld? Wat verwacht de sector van onze school op dat vlak? 

Hoe kan de school zich het best voorbereiden op de toekomstige uitdagin-

gen van de sector?

EEN WERKWIJZE

Nadat alle voorbereidende denkwerk was gebeurd tij-

dens de schooljaren 2012 - 2013 en 2013 - 2014, startten de eigenlijke 
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bevragingen tijdens het schooljaar 2014 - 2015.

VISO 90 /100 groeide oorspronkelijk vanuit een kleine kern van initi-

atiefnemers. Stapsgewijs sijpelde het opzet door bij alle betrokkenen: 

eerst werd het project voorgesteld op een vergadering van het zoge-

naamde VISO-forum, een informeel en vrijwillig inspraak- en advies-

platform dat een vijftal keer per schooljaar bijeen komt rond allerlei the-

ma’s die het schoolleven aanbelangen. In een volgend stadium konden 

de initiatiefnemers hun project gaan voorstellen bij de directie en bij 

het schoolbestuur. Een dergelijk plan - vrij groot van ambitie en opzet - 

kan natuurlijk enkel overleven dankzij een echt breed draagvlak. Hier-

voor werd het project een paar keer uitvoerig voorgesteld op algemene 

personeelsvergaderingen. Hieruit ontstond uiteindelijk de definitieve 

werkgroep VISO 90 /100 die alles zou uitwerken. De werkgroep bestond 

uit een 15-tal deelnemers: directieleden, leden van het schoolbestuur, 

leerkrachten, technische adviseurs.

De leerkrachtenbevraging gebeurde op de pedagogische studiedag van 

vrijdag 10 oktober 2014. Gastspreker was Bert Smits: zijn insteek over 

‘De school van de toekomst’ gaf aan alle aanwezigen voldoende kans om 

na te denken over het VISO van de toekomst.

De ouders konden hun mening uiten ter gelegenheid van het oudercon-

tact op vrijdag 17 oktober 2014.

Leerlingen werd gevraagd naar hun mening en inbreng op een specia-

le leerlingendag op maandag 3 november 2014.

De inbreng van de grafische sector bestond uit een groots opgezet col-

loquium rond de grafische sector aan de vooravond van de VISO-open-

deurdag, met name op vrijdag 26 juni 2015.

Meer details over hoe de bevragingen in hun werk gingen en wat de 

resultaten waren, vind je in de volgende hoofdstukken.
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Hoofdstuk 2

Bert Smits: de school van de toekomst

Om alle personeelsleden voldoende voor te bereiden op 

hun bevraging werd Bert Smits uitgenodigd op de pedagogische stu-

diedag van vrijdag 10 oktober 2014. 

Smits is pedagoog, ontwerper en coach die bedrijven en organisaties 

begeleidt in het vormgeven en doormaken van processen als verande-

ring, overgang, vernieuwing, aanpassing aan nieuwe uitdagingen. ‘Sa-

men met de organisatie of met het bedrijf ga ik op zoek naar hun reden 

van bestaan of naar hun authentieke visie’, zo vertelt hij op zijn website 

(www.bertsmits.be). Hij werkt mee aan o.a. het tijdschrift Klasse, pu-

bliceerde De jeugd is tegenwoordig en lanceerde mee Het mysterie van 

onderwijs, een platform waar mensen mee-denken over onderwijs in al 

zijn facetten.

Op zoek gaan naar de specifieke reden van bestaan van VISO, uitvissen 

of wij een authentieke visie hebben en wat die dan wel kan zijn. Dàt was 

precies het opzet van het project VISO 90 /100 en dus was Bert Smits de 

uitgelezen spreker voor deze studiedag.

In zijn betoog ‘De school van de toekomst’ laat hij zijn 

licht schijnen op een aantal boeiende, vaak ook confronterende aspec-

ten van het onderwijs. Onderwijs is hét maatschappelijk domein bij uit-

stek dat onderhevig is aan voortdurende verandering en vernieuwing.
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ZIJN DE BARBAREN ONDER ONS?

Als uitgangspunt voor zijn uiteenzetting gebruikt 

Bert Smits het boek De barbaren van de Italiaanse auteur Alessandro 

Baricco. Smits vat de teneur van dit boek als volgt samen. Er heerst de 

laatste jaren een vreemd soort cultuurpessimisme. Een onheilsdenken 

dat zich niet beperkt tot de voorspelbare en de onvoorziene gevolgen 

van de economische crisis of het falende cultuurbeleid. Nee, het gevoel 

dat er een culturele apocalyps in de lucht hangt, gaat veel dieper. De 

malaise is verbonden met het idee, de indruk, dat er een rooftocht aan 

de gang is, gedreven door ‘vijanden van de cultuur’. Door barbaren. 

Door vernieuwers. 

Smits stelt dat er eigenlijk niets nieuws onder de zon is en dat er altijd 

al spanningen waren tussen generaties (jong versus oud) en groepen 

(gevestigde macht versus opkomende, vernieuwende krachten), waarbij 

de vernieuwers telkens beschuldigd werden van ‘barbaarsheid’. 

Smits vraagt zich af: ‘Bedreigen de barbaren onze be-

schaving?’ Hij begint met een fictief uittreksel uit een dagboek van een 

VISO-leerling anno 2024: de leerling beschrijft hoe hij zijn leertijd op 

VISO heeft ervaren. Zijn ‘barbaarse logica’ wat goed onderwijs betreft, 

is vrij eenvoudig samen te vatten als: ‘Ik wil een GOEDE ervaring en 

ik wil ze NU.’ Smits laat zijn luisterpubliek op de studiedag - dat alleen 

uit leerkrachten en personeelsleden bestaat - ervaren dat de meeste vol-

wassenen eigenlijk dezelfde ingesteldheid delen. 

Hij vraagt aan zijn publiek: ‘Wat doen jullie wanneer je iets nieuws, 

bijvoorbeeld een nieuwe computer, een nieuw digitaal fototoestel, aan-

schaft?’ Uit een snelle rondvraag blijkt dat bijna niemand de volledige 

uitgebreide handleiding leest, dat de meesten zo snel mogelijk aan de 

slag gaan - met ‘trial and error’ als meest gehanteerde methode - en 

dat ze - wanneer het niet lukt - gewoon raad vragen aan iemand die 

als ‘expert’ kan beschouwd worden. En dàt is volgens Smits precies 

de manier waarop veel van onze leerlingen hun verwachtingen in het 

onderwijssysteem omschrijven. Ze zijn niet geïnteresseerd in hele lan-

ge theoretische uiteenzettingen, ze willen aan de slag, ze willen iets 

uitproberen en ze zullen een beroep doen op een ‘expert’ - de leerkracht - 

als ze dat nodig achten. Snelheid en resultaat zijn sleutelbegrippen in 

dit leerproces.

Wij - leerkrachten van het secundair onderwijs - krij-

gen jonge mensen onder handen tijdens de puberteit, wanneer ze het 

meest vatbaar zijn voor alle vormen van impact. Momenteel staan zij - 

en wij ook - in een sterk veranderende samenleving. Vernieuwing is 

zodoende een proces dat nooit stopt. 

Hij somt een aantal symptomen van die verandering op.

•  De enorme impact van het internet. (‘Informatie van 

het internet halen is zoals drinken van een brand-

kraan.’)

•  Het internet integreert hoe langer hoe meer in het ge-

wone dagelijkse leven. (‘Wie heeft momenteel geen gsm 

bij zich?’ vraagt Smits aan zijn publiek. Er gaan nau-

welijks handen in de hoogte.)

•  De generatiekloof was voorheen nooit zo klein. (‘De 

ouders gaan samen met hun kinderen naar Rock 

Werchter.’)

•  Iedereen wil jong zijn en blijven (Denk aan de mode, 

de reclame, muziek, ...)

•  Senioren blijven actief, ze studeren, ze bloggen en 

twitteren, ze hebben een Facebookaccount,...

Zijn besluit in verband met het ‘barbarendom’ is dat 

nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen altijd positieve én negatieve 

aspecten vertonen.

JONGEREN GAAN ANDERS OM MET 
INFORMATIE

Er zijn volgens Smits grosso modo twee manieren om 

met informatie om te gaan.

1. Er is het traditionele leren: dat gaat diep op alle fa-

cetten van de leerstof in. De kennis en de inzichten zijn meestal histo-

risch gekaderd.

2. In moderne leerprocessen werken mensen vaker met 

trial and error en met ambient awareness. 

‘Ambient awareness’ wil zeggen dat we uit de grote stroom van informa-

tie een paar items selecteren om zo een beeld van iets te vormen, zonder 

alle details en nuances te kennen. Op die manier lezen we kranten, 

surfen we door websites, gebruiken we Facebook, ... We lezen zelden de 

krant van a tot z, alle websites over één onderwerp doornemen of alles 

op Facebook volgen, is onbegonnen werk. 

Jongeren zijn ook veel socialer dan vroeger. Ze staan 

permanent in contact met elkaar: vaak tot verbazing van hun leer-

krachten staan ze tijdens de middagpauze te sms’en ... naar medeleer-

lingen op dezelfde speelplaats. Je ziet leerlingen en studenten tegen-

woordig ook vaak samen zitten om te studeren.

De zogenaamde Derde Industriële Revolutie heeft er ook voor gezorgd 
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dat informatie overal te vinden is. Leerlingen leren al lang niet enkel 

meer op school.

DE ROL VAN DE LEERKRACHT

Onze maatschappij is een soort ‘gps-model’ geworden. 

Net zoals een gps ons voortdurend bijstuurt en zegt wat we moeten 

doen, zo krijgen wij in onze maatschappij voortdurend feedback over 

wat we moeten doen. Onze kennis, maar ook onze meningen worden 

permanent bijgestuurd door tv, kranten, tijdschriften, reclame, sociale 

media. 

De kernwoorden van de moderne informatieverwer-

king, en dus in het leerproces, zijn dan ook zelfsturing 

en samenwerking.

Er is in dit voortdurend evoluerende leerlandschap dan 

ook een verandering in gezag te merken. We evolueren van wat men 

‘leading by experts’ noemt naar ‘leading by example’. Niet wat de leraar 

beweert, maar wat hij toont, is wezenlijk. Niet zijn ellenlange uitleg 

doet er toe, maar wat hij kan.

Er is een verschuiving te merken in het waardenkader: van erg mate-

rialistisch naar meer zelfontwikkeling en postmaterialistisch, van een 

beleveniseconomie naar een betekeniseconomie. We zoeken meer naar 

zaken die voor ons geïndividualiseerd kunnen worden dan naar de 

kant-en-klare oplossingen.

De huidige generatie wordt de Generatie Y genoemd, of 

de Generatie WHY? Uit onderzoek blijkt dat de belangrijkste waarden 

voor jongeren zijn:

1. Geloof in jezelf

2. Neem verantwoordelijkheid op voor je eigen leven

3. Leef je leven voluit en doe dat met passie

Een vraag die leerkrachten voortdurend bezighoudt is: welke leervor-

men dragen het meest bij tot effectief leren?

In tegenstelling tot wat leerkrachten vaak denken, 

doen de volgende zaken NIET ter zake: 

• rekening houden met leerstijlen

• (te veel) vakkennis van de leerkracht

• grootte van de klas (behalve bij jonge kinderen)

WEL bepalend voor succes bij het leren zijn:

• feedback

• de leraar als persoonlijkheid (passie, de juiste verhou-

ding tussen dichtbij en voldoende afstand, het meegeven van overzicht 

en verbanden)

De nieuwe competenties die we onze leerlingen zouden 

moeten meegeven, kunnen worden omschreven als de ‘21st century 

competence bow’. Deze competentieboog bestaat uit:

1. Kennis: zoeken, verwerken, opslaan en hergebrui-

ken van informatie, analyseren en kritisch beoordelen van die informa-

tie, omgaan met zeer uiteenlopende bronnen en media, kennis delen in 

sociale media, samenwerken

2. Life career skills: Welke talenten heb ik en wat kan 

ik daarmee aanvangen? Dus: hoe maak ik op elk moment de juiste 

keuze? (‘Talent wordt vaak overschat, even belangrijk is motivatie en 

doelgerichtheid.’)

Smits stelt ook dat we voortdurend leren uit een veran-

derende toekomst. We reflecteren constant op de toekomst: Waar wil ik 

staan binnen x aantal jaren? Wat is daarvoor nodig? Welk talent? Hoe 

gefocust ben ik op dat doel?

In dat verband wijst de spreker ten slotte ook op de zogenaamde ‘Gol-

den Circle’ van de Britse managementgoeroe Simon Sinek. Veel indivi-

duen, maar ook organisaties, verenigingen - en dus ook scholen - zijn 

dagelijks bezig met de vraag ‘Wat doen we? Wat maken we? Welk pro-

duct leveren we af?’ Minder staan we stil bij de vraag ‘Hoe moeten we 

doen wat we doen?’ En minst van al stellen we ons de vraag ‘Waarom 

doen we dit? Wat willen we daarmee bereiken?’ 
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Sinek beweert dat een werking - bijvoorbeeld ons opvoedingswerk op 

school - succesvoller wordt naarmate we de andere volgorde hanteren: 

eerst de vraag stellen naar ‘waarom’, daarna naar ‘hoe’. Daaruit volgt 

automatisch ‘wat’ we doen.

Voor een school als VISO zou je dit kunnen vertalen als:

1. Waarom verstrekken we onderwijs? Welk doel heb-

ben we voor ogen? Welk soort mensen met welke competenties, vaardig-

heden en waarden willen we aan de maatschappij afleveren?

2. Hoe moet dat dan gaan? Hoe organiseren we onder-

wijs op onze school om aan die doelstelling te voldoen? Waarop leggen 

we de nadruk? 

3. Wat betekent dat concreet voor de dagelijkse wer-

king van onze school? (curriculum, infrastructuur, personeel, ...)

Met deze open vragen werden het VISO-personeel het tweede deel van 

de studiedag in gestuurd. In het volgende hoofdstuk vind je de resul-

taten van de gesprekken met leerkrachten, opvoeders, ondersteunend 

personeel.
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Hoofdstuk 3

Leerkrachten aan het woord 
 ‘Vormen eerder dan opleiden’

Na de insteek van spreker Bert Smits, was het aan de 

personeelsleden van VISO om hun antwoorden te formuleren op de 

vraag: waar willen we met onze school naartoe in de komende tien 

jaar?

Om de gesprekken enigszins op gang te helpen en om wat tijd te win-

nen, was er door de werkgroep een lijst van vragen opgesteld waar de 

deelnemers mee aan de slag konden. De gesprekken werden gevoerd in 

kleine groepen van telkens een acht à tien deelnemers, die heterogeen 

werden samengesteld: een mix van mannen en vrouwen, leerkrachten 

algemene vakken en praktijk, uit de verschillende graden en zowel uit 

VISO Mariakerke als VISO Gent. Een moderator hield het gesprek op 

gang en noteerde de resultaten. Dat die resultaten zeer verscheiden wa-

ren, hoeft allicht geen betoog. Hieronder vind je een samenvattend ver-

slag van de gesprekken in de verschillende gespreksgroepen. Wie op 

zoek gaat naar pasklare antwoorden op de vragen waarrond gewerkt 

wordt, komt van een kale kermis terug. 

Bij het doornemen van de verslagen vallen twee zaken op:

1. Er is bij de VISO-leerkrachten een grote bereidheid 

om te reflecteren over de toekomst van de school, om zich voor te berei-

den op de grote uitdagingen.

2. Er is een grote bezorgdheid, soms zelfs een angst 

om wat op ons afkomt. Dat vertaalt zich dan ook in de vele vragen en 

bedenkingen die in het volgende verslag te lezen staan.

20 | 21Hoofdstuk 3. Leerkrachten aan het woord ‘Vormen eerder dan opleiden’



Een overzicht van de vragen waar de deelnemers zich over bogen:

1. Welke mogelijkheden en / of moeilijkheden liggen er 

in het geïntegreerd onderwijs? Wat kan het antwoord van VISO zijn in 

deze problematiek? (Ter verduidelijking: In het geïntegreerd onderwijs 

(GON en ION) volgen leerlingen met een handicap of met leer- en opvoe-

dingsmoeilijkheden de lessen in een school voor gewoon onderwijs. Bij 

uitbreiding gaat het over de trend naar inclusie, die met het M-decreet 

ook een formeel en dwingend karakter krijgt.)

2. Hoe zou een ideaal leerplan, een ideale tijdsindeling 

er in de school van de toekomst moeten / kunnen uitzien? Waarop moet 

de school van de toekomst focussen? (talen, wiskunde / wetenschappen, 

stages, bedrijfsbezoeken, brede basisvorming, specifieke praktijkoplei-

ding, vakoverschrijdende eindtermen, activiteiten, ..) Wat is de eventue-

le meerwaarde van een domeinschool?

(Scholen die dat willen, kunnen in de tweede en derde graad de schot-

ten tussen aso, bso en tso geleidelijk aan laten wijken. In de plaats 

komt dan een organisatie op basis van vijf domeinen: taal en cultuur, 

techniek en wetenschap, welzijn en maatschappij, kunst en creatie en 

economie en organisatie.)

3. Hoe kan / moet de school zich aanpassen aan de 

maatschappelijke evolutie en aan de snel veranderende leefwereld van 

jongeren? En anderzijds, wat kan de school verwachten aan input of on-

dersteuning van die maatschappij? Wat zijn de grenzen daarin? Stellen 

wij wel grenzen?

4. In welke mate moeten / kunnen wij andere actoren 

meer en beter betrekken bij het onderwijsproces van de toekomst?

Vraag 1: Welke mogelijkheden en / of moeilijkheden liggen er in het geïnte-

greerd onderwijs? Wat kan het antwoord van VISO zijn in deze problema-

tiek?

Leerkrachten beginnen meestal met eigen ervaringen, 

ook bij deze vraag. Nu al zitten in sommige klassen leerlingen met een 

(fysieke) beperking, die toch vaak blijk geven van een grote intelligen-

tie. Uiteraard moeten die leerlingen voldoende kansen krijgen. Tegelijk 

wordt ook gesteld dat bepaalde handicaps een aantal richtingen uit-

sluiten (de richting mode of vormgeving voor iemand die slechtziend is, 

drukken voor iemand met ernstige vorm van reuma?). Wellicht is het 

voor dergelijke leerlingen beter naar het aso georiënteerd te worden.

Anderzijds wijzen veel leerkrachten er meteen op dat we waakzaam 

moeten blijven voor uitsluiting: mits een beperkte persoonlijke begelei-

ding kan immers door veel leerlingen heel wat bereikt worden.

Meteen rijst dan ook de vraag hoe beperkt (of hoe uitgebreid) die hulp 

kan of moet zijn. In een doorsnee klas blijkt ook beperkte hulp voor 

dit soort leerlingen al snel veel extra tijd te vragen. Tegelijk willen 

we ervoor zorgen dat de rest van de klas ook op het eigen aangepast 

niveau les krijgt, dat hulp aan ‘zorgleerlingen’ niet meteen algemene 

vertraging van de lesvoortgang betekent. Dit blijkt voor velen dan ook 

een grote bekommernis: zorg voor de één mag niet ten koste gaan van 

zorg voor de (leerkwaliteit in de) groep.

De meeste GON-leerlingen krijgen momenteel 2 uur 

specifieke GON-begeleiding. De vraag wordt gesteld of dit wel volstaat 

als begeleiding. Hier moet onderscheid gemaakt worden tussen ION 

(inclusief onderwijs met bijna individuele begeleiding) en GON (geïnte-

greerd onderwijs, waarbij de leerling zich aanpast en meedraait mits 

(kleine) ondersteuning via GON-begeleiding.)

Toelichting: In het schooljaar 2013 - 2014 volgden 93 leerlingen met een 

matige of ernstige verstandelijke beperking inclusief onderwijs (ION), 

de meerderheid in het basisonderwijs. Net zoals in het GON volgen ze 

les in een gewone school, met ondersteuning vanuit het buitengewoon 

onderwijs, maar in tegenstelling tot GON-leerlingen volgen ze een indi-

vidueel traject op maat. Ze moeten niet dezelfde doelstellingen behalen 

als hun klasgenoten. Het aantal leerlingen dat voor ION in aanmer-

king komt, is beperkt tot honderd. Sommige scholen organiseren ION 

zonder extra ondersteuning, maar met de steun van vrijwilligers. 

Hoe gaan wij om met mentale handicaps in het zoge-

naamde geïntegreerde onderwijs? Hier rijzen meteen een heel stel vra-

gen waar niet meteen een pasklaar antwoord op komt. Hoe moeten de 

andere leerlingen daarmee omgaan? Hoe krijg je van een klasgroep de 

openheid die hiervoor nodig is? Wat doe je met leerlingen wiens ouders 

de handicap liever niet openbaar willen maken? De ervaring van de 

meeste leerkrachten leert ons dat het in klassen waar de problematiek 

geduid werd (door voldoende duidelijke informatie) een stuk makkelij-

ker gaat.

Oplossingen dringen zich op, voorstellen worden ge-

formuleerd. Kan een flexibel leertraject een oplossing bieden? Kan 

overwogen worden dat een leerling een leerjaar spreidt over twee 

schooljaren? Zoiets veronderstelt van de school en de leerling en zijn 

omgeving dat ze TIJD nemen! Kunnen leerkrachten dat in een ‘gewone’ 
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schoolsituatie? Wat zijn de gevolgen voor de rest van de leerlingen?  

En zo komen we weer op het thema van het evenwicht tussen twee be-

zorgdheden. Enerzijds wil VISO op de eerste plaats een (foto)grafische 

en een modeschool zijn, anderzijds willen we zorg dragen voor leerlin-

gen met extra noden. Veel leerkrachten zijn bekommerd om het feit dat 

VISO nu al aan sommige leerlingen aangeraden wordt omwille van de 

hoge kwaliteit als zorgschool en niet in de eerste plaats omwille van 

de degelijke opleiding. Zet men hier dan de zaken niet op hun kop? Dit 

precaire evenwicht blijft onderwerp van debat.

Een thema dat in dit verband steeds terugkomt in vele 

gesprekken: zijn leerkrachten wel voldoende onderlegd, opgeleid voor 

dit soort van inclusief onderwijs? Hebben ze genoeg inzicht in fysieke 

en mentale beperkingen en hoe daarmee om te gaan? Aangepaste en 

eventueel verplichte bijscholing wordt dan ook door velen als een must 

beschouwd. Daartegenover staat dat nu al veel inspanningen spon-

taan gebeuren. Sommige leerlingen meer tijd geven bij toets of examen, 

vragen luidop voorlezen en duiden, gebeurt al bij veel leerkrachten en 

wordt niet als extra belasting ervaren. Open staan voor die uitdagin-

gen, bereidheid tot het zoeken naar oplossingen, kan vaak al veel op-

lossen. De draagkracht van de leerkracht wordt uiteraard ook sterk 

bepaald door de grootte van de klasgroep, zo vinden de meesten. 

Het moet toch tot nadenken stemmen dat ‘gewone gezonde’ leerkrach-

ten met niet-extreme thuissituaties 4  /  5 moeten gaan werken om het 

nog allemaal aan te kunnen.

Leerkrachten zijn best wel flexibel en willen ook iemand bijwerken tij-

dens de middagpauze, maar dit kan niemand permanent volhouden.

Eén van de kanalen om problemen te signaleren, is de 

klassenraad. Een pertinente vraag: kan / mag een klassenraad aange-

ven dat het echt niet lukt in bepaalde gevallen? Omwille van de draag-

kracht van de leerkrachten, omwille van de draagkracht van de klas, 

omwille van de specifieke problematiek van de leerling zelf? In hoever-

re is die klassenraad nog autonoom? Wat is het officiële schoolbeleid 

op dit vlak: blijft de mate waarin aan zorg en inclusie gedaan wordt 

bespreekbaar? Wordt in het geval van leerlingen met speciale zorg ook 

met toelatingsklassenraden gewerkt? 

(Noot: intussen, door het M-decreet, is dit inderdaad zo voor de groep 

van leerlingen met een attest dat toegang geeft voor buitengewoon on-

derwijs. Voor hen wordt een toelatingsklassenraad georganiseerd en 

ze worden ingeschreven onder ontbindende voorwaarden. Als alle par-

tijen het erover eens zijn dat de inspanningen die de school moet doen 

om met deze leerling tot leren te komen niet meer redelijk zijn, dan 

wordt de inschrijving ontbonden.)

Nog meer vragen: moeten eindtermen en vakover-

schrijdende eindtermen niet herbekeken worden? Moeten de leerplan-

nen niet zo opgesteld worden dat die eindtermen al in de vakken zelf 

verweven zitten zodat de leerkracht een hoop tijd uitspaart door ze niet 

meer zelf overal te moeten integreren? En moeten die eindtermen ook 

niet aangepast worden aan een publiek dat hoe langer hoe diverser 

wordt?

Nog pertinenter klinkt de volgende vraag. Moet er ei-

genlijk wel per se inclusie zijn? In buso kan men echt zorg op maat 

bieden, is er ook meer knowhow aanwezig. Hierdoor kan men gerichter 

met de jongeren bezig zijn, hun maximale ontplooiing bieden naarge-

lang hun mogelijkheden. Wellicht wordt hun ook veel meer structuur 

geboden. Orthopedagogie doet hier uitstekend werk, zo stellen veel 

leerkrachten.

Hetzelfde probleem stelt zich met Okan-leerlingen die 

doorstromen naar het reguliere onderwijs. De praktijk wijst uit dat die 

ook niet zomaar meekunnen met die andere leerlingen in hun klas. 

Zij hebben wel recht op een vervolgcoach, maar voldoende middelen 

ontbreken meestal. Idealiter zou voor elk vak bijles moeten voorzien 

worden, stellen collega’s met ervaring ter zake.

Ook de rol van de ouders komt in dit debat ter sprake. 

Meestal stellen zij redelijke eisen, maar soms ook niet. Wat zijn redelij-

ke aanpassingen voor iemand met een zware fysieke handicap als dat 

al niet altijd duidelijk is voor iemand met dyslexie? Rond al dan niet 

realistische verwachtingen ontstaan soms meningsverschillen tussen 

ouders en de leerkrachten.

Een van de vaardigheden die de meeste leerkrachten 

vooral aan hun leerlingen willen meegeven is zelfredzaamheid. Dat 

geldt ook (of vooral) voor leerlingen met een beperking. 

En wat gebeurt er met die ‘zorgleerlingen’ wanneer zij 

VISO verlaten? Hoe komen zij in de ‘grote wrede wereld’ na de school 

terecht? Krijgt men daar wel nog de kansen die men intussen gewoon 

is van op school? Aanvaarden wij dat veel leerlingen na hun schooltijd 

niet in de grafische sector terechtkomen? Of schieten wij dan tekort?
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Of heeft onze school haar roeping volbracht wanneer onze leerlingen 

kritisch en sociaal kunnen zijn? En aanvaarden we dat ze wel een ‘vak’ 

zullen leren op de werkvloer?

Nog een bedenking: ook in het onderwijs kan je de 

stelling poneren dat een kind met een beperking / stoornis / … een ver-

rijking is / kan zijn. Op die manier is het onderwijs ook wel echt een 

afspiegeling van de maatschappij. 

Concreet ligt dat soms moeilijk. Veel leerkrachten hebben de indruk 

dat de vestiging in Gent de naam heeft ‘verdraagzamer’ te zijn dan die 

in Mariakerke. Dat - soms grote - verschillen binnen klasgroepen daar 

makkelijker aanvaard worden. Toch zijn er overal ook leerlingen die 

geen verschillen aanvaarden en andere die (zeer) tolerant zijn.

Om de antwoorden op de eerste vraag af te sluiten, deze vaststelling: 

we kunnen gerust stellen dat de algemene teneur in verband met deze 

problematiek is dat iedereen sterk het gevoel heeft dat we aan ons pla-

fond zitten.

Vraag 2: Hoe zou een ideaal leerplan, een ideale tijdsindeling er in de school 

van de toekomst moeten / kunnen uitzien? Waarop moet de school van de 

toekomst focussen? (Talen, wiskunde / wetenschappen, stages, bedrijfsbe-

zoeken, brede basisvorming, specifieke praktijkopleiding, vakoverschrij-

dende eindtermen, activiteiten, ..) 

Deze vraag werd aangepakt door middel van een aantal concrete sub-

vragen:

• Moeten onze tso-richtingen beschouwd worden als fi-

naliteitsrichtingen of als doorstroomrichtingen naar hoger onderwijs?

Uit de rondvraag blijkt dat er voor allebei iets valt te 

zeggen, maar de realiteit wijst uit dat momenteel vele leerlingen door-

stromen of dat althans graag willen. Zij voelen daartoe een maatschap-

pelijke druk: verder studeren wordt als vanzelfsprekend beschouwd. 

Dit impliceert dat heel wat leerlingen die uit tso-richtingen naar het 

hoger onderwijs overstappen niet altijd goed voorbereid zijn. Ander-

zijds zijn er ook leerlingen die verrassen en in het hoger onderwijs 

toch openbloeien. Men bedenkt hierbij dat sommigen door gebrek aan 

studie-inzet in het tso beland zijn. Zij ontdekken dan tegen het eind van 

hun secundair onderwijs hun zucht naar meer. Dit fenomeen maakt 

deel uit van het groeiproces van jonge mensen. Het is de taak van een 

school als VISO om deze leerlingen te begeleiden en te stimuleren in 

hun zoektocht naar hun eigen mogelijkheden.

Anderzijds merken veel leerkrachten op dat de eigen-

waarde van leerlingen die een technische opleiding volgen toch vooral 

moet liggen in het besef dat ze iets kunnen realiseren en dat doorstro-

men bijgevolg niet altijd zinvol is. Willen we die leerlingen toch graag 

zien doorstromen in een of andere hogere grafische richting, dan moe-

ten we ze sterk aanmoedigen om eerst een 7de jaar te volgen. Het feit 

dat ze daarna meer gespecialiseerd zijn en vaak aan maturiteit gewon-

nen hebben, geeft hun meer slaagkansen. Toch zal er steeds een groep 

zijn die na het 6de of 7de jaar echt aan werken toe is.

• Moeten onze beroepsgerichte opleidingen heel speci-

fiek zijn of moeten ze een zo breed mogelijke kennis van de volledige 

grafische wereld opleveren?

De overtuiging leeft dat de opleiding tot en met het 

6de jaar vrij breed mag zijn: bijna alle bedrijven bieden toch specifieke 

opleidingen in hun specialiteit aan (nieuwe) werknemers. De basisop-

leiding die wij op VISO verstrekken, moet dus goed zijn zodat daar-

op verder gebouwd kan worden. De maatschappij vraagt van moderne 

werknemers ook een breed inzicht. We moeten dus geen ‘kant-en-klare’ 

leerlingen bieden, maar wel leerlingen die kunnen en willen (bij)leren.

Anderzijds leeft de gedachte dat je in een snel evolue-

rende industrie als de grafische wereld maar echt goed kan zijn in een 

beperkt domein. Vraagt men immers vanuit de arbeidsmarkt niet vaak 

naar (nog) meer gerichte opleidingen in functie van de werkvloer? 

Leerkrachten uit de praktijkafdeling merken bijvoorbeeld op dat leer-

lingen in de afdeling Printmedia echt nog DVT’ers òf drukkers zijn. 

Zelden zijn ze echt goed in beide domeinen. Bovendien zijn die sectoren 

tegenwoordig toch zò ruim dat een voldoende brede kennis bijna niet 

meer mogelijk is.

Ook hier wordt gepleit om in een zevende jaar (of in het hoger onder-

wijs) op eigen sterkte verder te gaan.

• Moet het praktijkonderwijs op de school up-to-date 

blijven, wat dat ook moge kosten, of laten we dit over aan de bedrijven 

via bedrijfsbezoeken en eventueel werkplekleren?

Het zogenaamde werkplekleren biedt heel wat moge-

lijkheden om heel praktisch verder te bouwen op de algemene basis die 

de school aanbiedt. Toch stellen velen zich de vraag: hoe doe je zoiets 

concreet? Hoe organiseer je het ‘rondreizen’ met groepen leerlingen? 

Hoe krijg je bedrijven zo ver (in periodes van laagconjunctuur) dat ze 
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tijd vrij maken om met scholen te gaan samenwerken als daar geen 

budgetten tegenover staan? Zijn er in Vlaanderen voldoende gemoder-

niseerde grafische bedrijven die de leerlingen de nodige up-to-date-op-

leiding kunnen meegeven?

• Moeten we in de toekomst meer inzetten op talenken-

nis of meer op het domein wiskunde-wetenschappen?

Nu de wereld een dorp is, moeten we zeker inzetten op 

de talenkennis: een betere kennis van de eigen moedertaal als basis 

en een goede beheersing van vreemde talen is onontbeerlijk in onze 

moderne wereld. De basis voor wiskundig-wetenschappelijk denken 

moet zeker bijgebracht worden, maar leerlingen moeten beseffen dat 

de kennis die ze op dit vlak in het tso opdoen, niet volstaat voor veel 

opleidingen in het hoger onderwijs.

• Zijn vakoverschrijdende eindtermen zoals ze nu be-

staan belangrijk en na te streven of zijn ze eerder ballast en zouden ze 

niet eerder tot ons formeel takenpakket moeten behoren?

Deze eindtermen worden als een zinvol instrument be-

schouwd, maar dan niet als een af te vinken lijst. Vaak worden ze als 

iets kunstmatigs ervaren. Voor de (toenemende) groep van kansarme 

leerlingen bieden ze wel vaak mogelijkheden om in aanraking te ko-

men met cultuur, (andere) opvoedingsmethodes, maatschappelijke evo-

luties, respect en verdraagzaamheid, ... Zeker bij Okan-leerlingen zijn 

dit belangrijke elementen! 

• Zijn de vele activiteiten en uitstappen die we met onze 

leerlingen organiseren zinvol? Moet daar niet meer werk gemaakt wor-

den van leerlijnen door het schoolbeleid?

Elke activiteit die op de kalender staat, voldoet wellicht 

aan verschillende einddoelen, ze bieden vaak ook ideale en realistische 

leersituaties. Zeker voor taalzwakke leerlingen bieden ze een enorme 

meerwaarde. 

Toch moeten we bewaken dat er geen wildgroei komt of dat bepaalde 

groepen uit de boot vallen. Het vinden van een evenwicht is dan eerder 

een taak voor het beleid, vindt men. Ook de communicatie over activi-

teiten kan beter. Veel collega’s zouden het zinvol vinden als ze beter en 

op tijd op de hoogte zouden zijn van de activiteiten, uitstappen en pro-

jecten die georganiseerd worden.

• Hoe zit het met de ( wenselijkheid van de ) brede  

eerste graad?

Het organiseren van zowel een A-stroom als een 

B-stroom blijft noodzakelijk.

Het nadeel van een heel brede eerste graad is dat zwakkere en sterkere 

leerlingen samen zitten en differentiëren niet altijd voldoende kan. In 

het geval van zo’n brede eerste graad (die we nu eigenlijk toch ook al 

wat kennen) heeft een specifieke opleiding in de grafische of de mode-

wereld niet meteen veel meerwaarde: sommige leerlingen kunnen dit 

echt niet aan. De sterkere leerlingen blijken het ook nog wel op te pik-

ken als ze wat later aan die specifieke opleiding beginnen.

Toch maken veel leerlingen en / of ouders bewust de keuze om, ook in 

die eerste graad, een specifieke (technische) richting te volgen. Ze ge-

nieten ook vaak van die technische vakken en voelen dan wel aan of 

het echt iets voor hen is.

• Evolueren we naar een flexibel leersysteem of blijven 

we in de toekomst werken met vaste uurroosters?

Flexibiliteit biedt heel wat voordelen als het gaat over 

projectwerking, bedrijfsbezoeken etc. Ook voor veel leerlingen zou de 

kans op modulair werken voordelen bieden.

Een nadeel is dat veel leerlingen een zekere houvast verliezen. Ook or-

ganisatorisch duiken een paar problemen op. Hoe maak je bijvoorbeeld 

jaarplannen op, of hoe organiseer je examenperiodes, welke boeken en 

lesmateriaal heb je wanneer nodig…?

Vraag 3: Hoe kan / moet de school zich aanpassen aan de maatschappelijke 

evolutie en aan de snel veranderende leefwereld van jongeren? En ander-

zijds, wat kan de school verwachten aan input of ondersteuning van die 

maatschappij? Wat zijn de grenzen daarin? Stellen wij wel grenzen?

Een eerste vaststelling: veel kinderen groeien op in 

een minder ‘solide’ gezinssituatie.

Die thuissituatie bepaalt voor een groot stuk de relatie van het kind 

met de school. Soms zijn leerlingen echter helemaal anders op school 

dan thuis. In ieder geval staat de school vaak niet langer centraal in 

hun leven. Het is ‘een’ element, eentje van de zovele. Oudere leerlingen 

hebben vaak al een job, of een zorg binnen het gezin. Ze hebben alle-

maal een uitgebreide vriendenkring en vele hobby’s waarvoor ze graag 

en vaak grote verplaatsingen maken. Dat zijn allemaal elementen die 

hun schools functioneren in positieve of negatieve zin mee bepalen.
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Tweede vaststelling: leerlingen groeien op in een con-

stante informatiestroom.

De vraag is: moet de school hen hierin coachen? Of moeten zij ons 

coachen? Moeten wij op de hoogte blijven van wat zich voordoet in het 

sociale en medialandschap? Moeten we daar ook aan meedoen? 

Leerlingen zijn zich lang niet altijd bewust van (de gevolgen van) hun 

acties op het internet. Ze zijn vaak op een nogal oppervlakkige manier 

bezig en schatten ook niet altijd goed in wat echt is en wat niet: ieder-

een lijkt zo gelukkig op Facebook!

De informatiestroom die jongeren op die manier te verwerken krijgen, 

is heel breed en gaat zelden in de diepte, hoewel ze met gerichte acties 

soms heel veel kunnen veroorzaken! Is dit een nieuwe vorm van wijs-

heid? Leerlingen kunnen bijvoorbeeld hun gsm vaak positief gebruiken 

om snel te communiceren met een afwezige leerling of met externen, 

om hun agenda bij te houden, om informatie op te zoeken, zaken te 

vertalen voor elkaar … Een algemeen gsm-verbod in de klas is dus niet 

altijd even productief. We moeten nadenken over een selectiever verbod: 

wanneer kan het wel, wanneer niet?

Conclusie: we kunnen niet anders dan de stroom volgen, maar we moe-

ten wel behoorlijk kritisch blijven.

Derde vaststelling: de afstand tussen de leerling en 

zijn leerkrachten is minder duidelijk dan vroeger, net zoals de afstand 

leerling en zijn ouders trouwens.

Is dit een cultuur van openheid die gestimuleerd moet worden? Moeten 

we blij zijn met de mondigheid van de leerlingen? De meesten vinden 

dat we dit moeten nastreven: dicht bij onze leerlingen en hun leefwereld 

trachten te blijven. Dat is evenwel niet hetzelfde als ons aanpassen aan 

hun leefwereld. Wij moeten als leerkrachten, als volwassene tonen dat 

we ook ‘wijzer’ zijn, meer levenservaring en expertise hebben, hun iets 

te leren hebben. 

Kennis blijft belangrijk en moet zeker aangereikt worden, ook als het 

gaat om zaken waar ze uit zichzelf niet zouden naar vragen. Belang-

rijk: naast kennis moeten wij hun ook structuur bieden.

Vierde vaststelling: de wereld is kleiner geworden. 

Leerlingen krijgen vaak meer en sneller inzicht in wat er in de wereld 

omgaat. Dit biedt uiteraard veel kansen om hier in het onderwijs op 

in te spelen. Leerlingen tonen vaak een vrijere, een opener mentaliteit. 

Het betekent voor sommige leerlingen vaak verwarring. Dat roept op 

tot meer reglementering, meer controle. 

Vijfde vaststelling: veel jongeren zijn erg onzeker. Ze 

hebben enorm veel vragen over de toekomst. Ze leven ook in een tijd die 

erg de nadruk legt op het ‘hier-en-nu’ en op de ‘instant invulling van 

noden’. Ook hier kan het helpen als we hun structuur bieden en hun 

ook leren dat inspanningen beloond worden.

In dit verband kan een brede eerste graad interessant zijn: leerlingen 

zeer breed op zoek laten gaan naar hun talenten en die dan in tweede 

en derde graad echt laten ontplooien zodat ze ook trots zijn op zichzelf. 

Dat zou een mooi model zijn voor onze school. 

De vraag blijft: wat doe je met leerlingen die bij zichzelf geen passie of 

interesses of uitgesproken talenten ontdekken?

Conclusie: wij moeten leerlingen vooral ‘vormen’, eerder dan ‘opleiden’. 

De nadruk moet liggen op zelfredzaamheid, met een aanbod aan brede 

algemene vorming gecombineerd met een meer praktische opleiding 

(in ons geval praktische grafische of mode-kennis) zodat ze kunnen 

functioneren in de maatschappij.

Vraag 4: In welke mate moeten / kunnen wij andere actoren meer en beter 

betrekken bij het onderwijsproces van de toekomst?

In deze gespreksgroep werd de volgende methode gehanteerd. Uit een 

lijstje met mogelijke onderwijsactoren werd gevraagd een top 3 aan 

te kruisen. Leerkrachten hadden de mogelijkheid de lijst zelf aan te 

vullen. Die bevraging in vier groepen leverde het volgende resultaat op.

(Noot: de cijfers zijn ter indicatie van verhoudingen, ze geven weer hoe-

veel personeelsleden die bepaalde externe onderwijsactor aanstipten.)

•  bedrijven / werkgevers: 27

•  time-outorganisaties: 9

•  ICT-specialisten: 10

•  advocaten en rechtskundigen: 3

•  managers uit privé: 9

•  buurtbewoners / buurtwerking: 1

•  stadsbesturen: 6

•  boekhouders: 1

•  politie: 4

•  gastdocenten: 31

De volgende actoren werden door de deelnemers zelf toegevoegd:

•  ouders

•  onderwijsdeskundigen, pedagogen, onderzoekers: 3

•  cultuursector: 4
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•  maatschappelijk werkers: 2

•  oud-leerlingen: 11

•  geluksdeskundigen: 1

•  psychologen

•  andere scholen: 2

•  ervaringsdeskundigen, bijv. ex-verslaafden

•  vrijetijdsorganisaties

In de meeste gesprekken werd dan gefocust op de acto-

ren die de meeste stemmen haalden.

Bedrijven

Een bedrijfsbezoek is wenselijk van op jonge leeftijd: 

we zouden hiermee toch zeker in de tweede graad moeten beginnen. 

Bedrijven zijn ook soms zelf vragende partij, zij zijn ook op zoek naar 

gekwalificeerd personeel en zien graag hoe leerlingen zich gedragen 

in de bedrijfscontext. In zo’n bedrijf is er ook een andere dynamiek 

dan op scholen. De leerlingen komen zo terug met een ander beeld. Ze 

appreciëren dat ze ernstig genomen worden door iemand die hen rond-

leidt in het bedrijf, die antwoordt op hun vragen.

Opleidingen binnen bedrijven organiseren zou echt een 

meerwaarde zijn. De grote uitdaging is dat je bedrijven moet vinden die 

zich daarvoor willen engageren. Maar als de industrie eisen stelt, moet 

ze zelf ook een beetje over de brug komen. De basis zou op school kun-

nen gegeven worden, de doorgedreven toepassingen in bedrijven. VISO 

heeft op dit vlak al wat expertise: leerkracht Bart Verstappen ging les 

geven in Drukkerij Verstraete in Maldegem. Over deze meerwaarde 

mag best wat meer gecommuniceerd worden naar de buitenwereld en 

binnen de school.

Voor leerlingen is feedback door mensen in de bedrijfswereld onbetaal-

baar. In dat verband vinden veel collega’s het jammer dat er geen exter-

ne gip-jury meer is in januari. 

In elk geval moet het contact tussen de school en be-

drijven warm gehouden worden. Onze opendeurdag is daarvoor een 

geschikt medium. Sommigen vinden ook dat we te veel bij bedrijven 

dicht bij de school blijven. Ook bedrijven in de rest van België of zelfs in 

Nederland zouden onze naam moeten kennen.

Wanneer we spreken over stages en werkplekleren is er wel altijd de 

bezorgdheid dat het werk zinvol moet zijn voor de leerlingen. Dat is nog 

niet altijd het geval.

Ook als leerplek voor leerkrachten blijven bedrijven interessant. Via 

bedrijfsstages blijven zij ook de vinger aan de pols houden.

Bedenking: hebben bedrijven nog wel de middelen en de mensen om 

zich met het onderwijs bezig te houden? 

Gastdocenten - ouders - oud-leerlingen

Wanneer een bepaald leerstofonderdeel gegeven wordt 

door een gastdocent, zorgt dit voor afwisseling. Iemand die aan de bron 

zit (bijvoorbeeld een auteur) komt krachtig en geloofwaardig over. Vak-

bonden die komen spreken over studentenjobs, over toekomstmogelijk-

heden na het onderwijs,… scoren beter dan de leerkracht, want de leer-

ling weet en merkt dat dit over ‘het echte leven’ gaat. Zo kunnen we ook 

verplegers, CLB-medewerkers, mensen uit bedrijven … aan het woord 

laten. Optimale interesse is er als leerlingen zelf mogen kiezen wie ze 

aan het woord laten. Als die workshops buiten de schoolse context ge-

beuren, zijn ze ideaal om het schoolse patroon te doorbreken.

Wanneer oud-leerlingen komen spreken met onze leerlingen, is de inte-

resse van onze leerlingen bijzonder groot, maar ook wij kunnen eruit 

leren. Het zijn authentieke getuigenissen waarbij onze leerlingen zien 

wat er voor hen mogelijk is en daaruit kunnen ze motivatie halen. Heel 

specifiek bij het maken van de studiekeuze na het middelbaar is de aan-

wezigheid van oud-leerlingen bijzonder wenselijk. Uit hun succes (en 

falen op sommige vlakken) kunnen we veel opsteken. Is een tentoon-

stelling met werken van oud-leerlingen geen goed idee?

Maar ook collega’s onderling kunnen gastdocent zijn 

bij elkaar. Co-teaching is ook een zinvolle optie! Deze werkvorm bestaat 

al een klein beetje in de zogenaamde atelierwerking. Natuurlijk zitten 

we daar met de beperking door inpassing binnen het lesrooster. En 

weten we altijd voldoende wat de specialiteit van de ander is? Bij de 

CLB-centra in Gent is er een lijstje verspreid onder de medewerkers: 

wie heeft wat als specialiteit / extra kennis / … Vaak blijkt immers dat 

een collega volledig buiten zijn eigen vakgebied ook een bijzondere in-

teresse heeft, maar je komt dat eerder toevallig te weten. Voldoende 

kennis van ieders competenties zou bijzonder verrijkend zijn.

Ouders kunnen best ook goede gastdocenten zijn. Ook 

bij hen hebben we weinig zicht op hun mogelijkheden. Waarom eens 

geen project bouwen rond een bepaalde vaardigheid van een bepaalde 

ouder? Ouders kunnen ook op andere manieren betrokken worden, al 

was het maar voor transport bij een uitstap of als partner bij de moti-

vatie van hun kinderen etc. Soms blijft het moeilijk om snel en ruim 
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contact te leggen. Toch blijkt er een grote betrokkenheid te bestaan: 

dat zien we aan de opkomst bij infoavonden rond de gip, bij de start van 

het schooljaar, op het oudercontact.

Eén groep dacht ook aan ‘geluksdeskundigen’. Dat zijn 

mensen die komen spreken over een ervaring waaruit ze lessen getrok-

ken hebben, waarna ze gelukkiger zijn geworden. Want veel van onze 

jongeren kijken niet verder in de toekomst omdat ze geen kansen zien. 

We kunnen meer inzetten op de zelfontplooiing van deze jongeren, ook 

al bieden we nu al veel zorg. Om vakken te doorbreken is soms struc-

tuur nodig. Vakgroepwerking heeft gezorgd voor het slopen van mu-

ren tussen leerkrachten, en die werking kwam er omdat er een struc-

tuur (aantal keren vakvergadering per jaar) werd opgelegd.

Misschien kunnen algemene leraarsvergaderingen gebruikt worden 

om kennis aan elkaar door te geven.

ICT-specialisten

We hebben in deze wereld vol nieuwe technologieën bij-

na constant ondersteuning nodig, al was het maar om ons te vormen. 

Zoiets leer je makkelijkst op eigen tempo via vragen en proberen, maar 

dan is er een ruime beschikbaarheid nodig van onze ICT-medewerkers. 

Een belangrijke taak voor het onderwijs is de leerlingen ‘media-wijs-

heid’ bij te brengen.

Onderwijsdeskundigen

Uit Nederland komt het voorbeeld van een full-time pe-

dagoog als medewerker van een school. Hij ontwikkelt lesmateriaal, is 

op de hoogte van de laatste nieuwigheden op pedagogisch vlak, biedt 

ondersteuning bij alle vragen over het pedagogische domein. We zou-

den in elk geval als school moeten vermijden dat mensen benoemd wor-

den terwijl ze een aantal basiskwaliteiten missen. 

Andere scholen

Om te beginnen is er voor VISO Mariakerke een ideale 

partner voor wie culturele rijkdom aan den lijve wil (laten) ondervin-

den: VISO Gent. 

De communicatie met Artevelde Hogeschool zou weer aangezwengeld 

moeten worden. Vaak hebben we wat schrik voor andere scholen: het 

zijn onze concurrenten. Beter gaat dan de samenwerking met niet-gra-

fische scholen. Leerlingen van Sint-Barbara komen bijlessen geven op 

VISO Gent. Voor de leerlingen van VISO betekent dit dubbele winst: ook 

hun sociaal netwerk breidt uit. Wanneer wij iets zouden kunnen beteke-

nen voor andere scholen, is dat pr voor onze school. In bepaalde streken 

(bijvoorbeeld West-Vlaanderen) is onze naambekendheid niet groot. 

Een bezoek van andere scholen aan onze school is wel belastend voor de 

gewone lessen: dat blijkt uit de bezoeken van lagere scholen.

Een uitwisseling tussen scholen (bijvoorbeeld leerlingen van een tuin-

bouwafdeling die op onze school komen werken) zou betekenen dat 

onze leerlingen meer respect krijgen voor het werk dat gebeurd is. 

Buurtbewoners

Door de compleet andere inplanting in de omgeving, 

zijn de verschillen tussen VISO Gent en VISO Mariakerke op dit vlak 

groot. Mariakerke is niet omgeven door al te veel buren. Nochtans 

wordt het op een Taalkabaaldag als positief ervaren dat leerlingen in-

terviews gaan afnemen van buurtbewoners. Er zijn ook mogelijkheden 

met het Guislaininstituut. VISO Gent heeft al samenwerking met bu-

ren achter de rug. Van een oorspronkelijke situatie waarin door buurt-

bewoners geklaagd werd over overlast door de leerlingen, evolueerde 

dit tot gastsprekers: zo kwam een buurman-muzikant vertellen over 

zijn ervaringen. Die buurtbewoners zijn dan vaak onder de indruk van 

de moeilijkheden waarmee OKAN’ers te kampen hebben. Samenwer-

king met buurtbewoners is iets waar blijvende aandacht voor moet zijn. 

Cultuursector

Organisaties uit de culturele sector zijn op zoek naar 

samenwerking, misschien kan hieruit af en toe een gip-onderwerp 

groeien. Ook collega’s die aan cultuur doen, denken dat er meer kan 

gebeuren op dit vlak. Zou de mogelijkheid om voor culturele instanties 

te ontwerpen en drukwerk te verzorgen geen mogelijkheden bieden?

Time-outorganisaties

In het verleden werd deze samenwerking niet altijd als 

positief ervaren. We moeten hierin meegroeien. De laatste periode zijn 

er meer positieve ervaringen met bijvoorbeeld De Bekwame Boon. De 

ervaringen zijn zeer verschillend: veel hangt af van de begeleiding. Het 

probleem blijft dat resultaten van een time-out vaak weinig concreet 

zijn. Veel blijft afhangen af van de begeleiding en opvolging nadien. 

Als er heel fundamenteel iets fout zit, bijvoorbeeld in de thuissituatie, 

dan krijg je dat met een time-out niet recht.
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Bedenking: bestaan er voor leerkrachten ook dergelij-

ke momenten om er even uit te stappen, om bijvoorbeeld vorming te 

krijgen, te reflecteren, aan werkpunten te schaven, in confrontatie te 

gaan?
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Hoofdstuk 4

Leerlingen aan het woord 
 ‘Dromen, kijken en bewaren’

Dat leerlingen een heel eigen, vaak aparte kijk hebben 

op het schoolleven en hoe dat er idealiter zou moeten uitzien, is van-

zelfsprekend. Zij ervaren het schooldomein, de klassen, de lessen, de 

leerkrachten, de sfeer, de kansen en de tegenvallers, elke dag opnieuw 

aan den lijve. Ze communiceren daar ook open over, met mekaar, vaak 

ook met hun leerkrachten. Hun mening was voor de werkgroep dan 

ook bijzonder belangrijk bij het uitwerken van dit project. Minder voor 

de hand liggend was hoe we de mening van leerlingen konden kennen. 

Een enquête? Die oplossing leek ons wat te oppervlakkig: een reeks 

items of vragen die - vaak zwart-wit - afgevinkt moeten worden, levert 

wel veel respondenten op, maar weinig diepgang. Wij kozen voor meer 

kwaliteit, minder kwantiteit. Dat deden we als volgt.

Op maandag 3 november 2014 organiseerden we in 

Mariakerke een leerlingendag die volledig in het teken stond van deze 

bevraging. Twintig leerlingen uit het 4de, 5de, 6de en 7de jaar werden 

door hun leerkrachten geselecteerd en gevraagd of ze hier wilden aan 

meewerken. Er werd gelet op de evenwichtige verdeling tussen jongens 

en meisjes, tso- en bso-leerlingen. Ze waren een hele dag vrijgesteld 

van de gewone lessen zodat ze zich ten volle konden concentreren op 

de ‘toekomst van hun school’. Het is toch belangrijk te beseffen dat de 

meesten van hen niet meer op school zitten op het moment dat deze 

publicatie verschijnt. Zij werkten dus mee in een grotere graad van 

vrijwilligheid dan bijvoorbeeld de leerkrachten. Collega’s Mia Vanneste, 

Jonas Bossuyt, Walter Gryson en Etienne Notteboom begeleidden de 
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leerlingendag die mede tot stand kwam met P!A, de leerlingenraad van 

VISO Mariakerke.

De leerlingendag zag er als volgt uit. Na de verwelkoming en wat uit-

leg over het opzet van VISO 90 /100 en het waarom van hun inbreng, 

waren er drie delen voorzien.

1. Een droomsessie: hier mochten de leerlingen in klei-

nere groepen wegdromen over hoe hun ideale school er zou uitzien. Ze 

hoefden zich niet te laten binden door de realiteit, mochten best wat 

buiten de lijntjes kleuren. Ze deden dit door kernwoorden, slogans, te-

keningen op grote flappen aan te brengen. Dat er hier en daar bizarre, 

grappige, volslagen onmogelijke wensen geuit werden, hoeft niet te 

verwonderen. Hoewel niet bruikbaar, tonen deze ‘wilde dromen’ vaak 

in welke richting ze dromen, wat zij belangrijk vinden. Vaak zijn dat 

zaken waar je als leerkracht nooit bij stilstaat. Nog eens: leerlingen 

ervaren hun school anders dan leerkrachten.

Wel werd gevraagd niet enkel aan materiële zaken te denken, zoals 

infrastructuur, maar ook aan inhoud (lesroosters, opleiding), aan pe-

dagogische visie (omgang met leerkrachten, directie, opvoedend perso-

neel), ook al is dat een begrip dat niet meteen tot de dagelijkse woorden-

schat van onze leerlingen behoort.

2. Een kijksessie. In nieuw gevormde groepjes (zo 

leerden ze ook weer nieuwe gezichten kennen) trokken ze rond op het 

schoolterrein, gewapend met een notitieblok en fotocamera. Waar ze de 

eerste sessie gedroomd hadden over het ideaal, keken ze nu naar de 

realiteit en legden die vast.

Bij de uitleg over deze sessie legden we uit dat we op zoek gingen op 

het schoolterrein en in de lokalen naar voorbeelden van goede praktijk 

en naar werkpunten op het vlak van accommodatie, aanpak, lesgeven, 

sfeer,... Werkpunten mochten niet over personen gaan. Wat opvalt is 

dat de leefwereld-op-school en het gevoel van welbevinden toch voor-

al bepaald worden door de omgeving waarin men moet functioneren. 

Vandaar de toch wel vele werkpunten die slaan op accommodatie, infra-

structuur, apparatuur. Wellicht formuleren jongeren hun visie in dat 

verband wat minder genuanceerd dan volwassenen. Hun bevindingen 

zijn dan ook vaak behoorlijk confronterend.

3. De bewaarsessie, als laatste sessie, was ook de moei-

lijkste. In deze sessie vroegen we aan de leerlingen wat er op VISO be-

waard moet worden voor de toekomst, waar de school moet op inzetten, 

waar er aan gewerkt moet worden. We vroegen aan de deelnemers drie 

items op een blad te schrijven die voor de toekomst van de school van 

het grootste belang zijn. De leerlingen werd erop gewezen dat dit van 

geen invloed meer kan zijn voor hun schoolloopbaan, maar wel voor die 

van hun (jongere) collega’s. 

We drongen erop aan dat er niet meer over infrastructuur, materiële 

zaken zou gesproken worden. Niet omdat die niet belangrijk zijn, maar 

wel omdat ze in de vorige twee sessies ruim aan bod kwamen. Na de 

inbreng van de leerlingen moet het duidelijk zijn dat er een aantal (ern-

stige) problemen zijn op vlak van accommodatie, infrastructuur e.d.

De items werden anoniem genoteerd, maar konden wel mondeling toe-

gelicht worden. Dat gaf bij sommige onderwerpen aanleiding tot stevi-

ge discussies: tussen leerlingen onderling, soms ook tussen leerlingen 

en leerkrachten.

Resultaten van de droomsessie

We beginnen met het overzicht van de droomsessie. 

Wat u hier leest is de ongecensureerde, onverkorte lijst. Waar dromen 

leerlingen van in verband met infrastructuur?

• een groene school

• roltrappen

• nette, discrete damestoiletten

• een gezellige ziekenboeg

• een rookruimte voor iedereen boven de 16

•  kleur op de speelplaats, meer kleur in de lokalen in 

een grafische school

• een cirkelvormige lokaalschikking

• alle klaslokalen met ramen

• ontbijtfaciliteiten

•  een microgolf en een koffiemachine in de refter

• frisdrankautomaat, met snacks

• een openluchtlokaal 

• één inlogbadge voor alle toepassingen (lokalen, prin-

 ters, broodjes, warme maaltijd)

• een fitnessruimte

• windschermen op de speelplaats

• een beter uitgerust labo 

(Noot: een openluchtlokaal bestaat, maar is blijkbaar 

nog onbekend bij sommige leerlingen)
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Waar dromen leerlingen van in verband met lessen, 

lesrooster, vakken, curriculum?

•  een algemene eerste graad waar er toch al heel wat 

computervaardigheden geoefend worden en een 

tweede en derde graad met modulesystemen waarbij 

de leerlingen meer zelf kunnen kiezen uit een reeks 

pakketten

•  werken die in de praktijk gemaakt worden en die ook 

tot een afgewerkt eindproduct leiden

•  keuzevakken (waardoor leerlingen ook regelmatig in 

nieuwe groepen terecht komen)

•  tablets in plaats van handboeken

•  vrije halve dag(en) op woensdag en / of vrijdag

•  deels thuisonderwijs (via online systemen)

•  grondig talenonderwijs (Frans, Engels) o.a. door 

buitenlandse stages

•  evaluatiesystemen: uiteenlopende ideeën, maar de 

meerderheid opteert toch voor afschaffing van exa-

mens. Iemand stelt zelfs voor om naast de examens 

ook de toetsen af te schaffen: leerlingen moeten dan 

geëvalueerd worden op hun dagelijkse inspanningen, 

taken, opdrachten, antwoorden in de klas

•  uitwisselingsprojecten met andere (grafische) scho-

len, andere talen

•  een losser uurrooster met meer kleine pauzes

•  vakgebonden uitstappen

•  het opzetten van een evenement waarbij alles geor-

ganiseerd wordt door de leerlingen, om hen op die 

manier organisatie, samenwerking e.d. te leren

•  kleine klasgroepen (ca. 15)

•  een schoolbal

Bestaan er ook droomleerkrachten?

De ideale leerkracht 

• is niet zo streng (bijv. als het op te laat komen aankomt)

• is streng, maar rechtvaardig

• laat veel creativiteit toe

• laat leerlingen dingen uitproberen

• is gepassioneerd en geeft ook les met veel passie

• is behulpzaam en begripvol

• gebruikt humor als een wapen

•  getuigt van voldoende vakkennis

Het is allicht interessant de bovenstaande kenmerken 

eens te toetsen aan wat Bert Smits daarover vertelde in zijn School van 

de toekomst. De gelijkenissen tussen zijn analyse van de moderne leer-

ling en onze VISO-leerlingen zijn treffend.

Resultaten van de kijksessie

En dan de resultaten van de kijksessie. Wat hebben de 

leerlingen genoteerd, gefotografeerd op het schoolterrein? We geven de 

bevindingen mee zonder duiding.

Een paar bedenkingen:

- sommige opmerkingen kunnen momentopnamen zijn, 

die al niet meer bestaan bij het verschijnen van deze publicatie.

- de volgende lijst staat vol met verwijzingen naar con-

crete plaatsen, lokalen en situaties. Voor de meesten die met VISO ver-

trouwd zijn, is dit bekend terrein. Overige lezers kunnen zich wellicht 

ook een beeld vormen van het soort situatie dat geschetst wordt.

Voorbeelden van goede praktijk

•  Er is op school veel open ruimte en veel groen.

•  Er zijn duidelijke sorteerstraten.

•  Illustraties op de muren van sommige klassen zijn 

aangenaam.

•  In de godsdienstklas ligt er voltapijt.

•  In de gangen zijn er foto’s en werken van leerlingen 

te zien.

•  Leerlingen ervaren het als positief dat er in de klas-

lokalen hoe langer hoe meer voor grote tv-schermen 

gekozen wordt, in plaats van voor beamers.

•  De klasindeling en de klaslokalen in de 400- en de 

500-gang is oké. Door ‘open ramen’ te maken in de 

wanden ontstaat er een aangenaam gevoel van ruim-

te en licht.

•  Aan het bureau van de TAC vinden we jobaanbiedin-

gen: dat is motiverend.

•  In de multimedialokalen op de bovenverdieping heeft 

men heel wat aangenamer meubilair dan in andere 

klassen.
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•  Er is een openluchtklas (maar die moet blijkbaar erg 

vaak onderhouden worden).

•  Sommige leerkrachten worden als voorbeelden van 

goede praktijk gefotografeerd omdat:

 ‘ze dwingen op te letten door actief les te geven’

 ‘ze binnen hun vak erg veel voorbeelden geven uit het 

dagelijkse leven’.

•  Er zijn overal brandblussers te vinden. (Wel was er 

een grappige foto waaruit blijkt dat één blusapparaat 

in de 400-gang zo hoog hangt dat de meesten er ge-

woon niet bij kunnen.)

•  Whiteboards worden als positief ervaren (maar stif-

ten zijn niet steeds voorhanden).

•  In veel klassen zijn er al gordijnen, wat erg comfor-

tabel is.

•  Graffiti fleurt hier en daar klassen en muren op.

•  De organisatie van het leerlingensecretariaat wordt 

positief geëvalueerd ( hoewel de bereikbaarheid beter 

kan ). 

Werkpunten

•  De ‘beek’ ligt er vuil bij.

•  De speelplaats ligt er nogal ‘verbrokkeld’ bij: de ruim-

te kan beter ingevuld worden (bijv. de plaatsing van 

de picknicktafels, die ook op het gras zouden kunnen).

•  Waarom is er een ‘verboden’ trapzaal?

•  Waarom is de doorgang door het ‘museum’ verboden 

terrein?

•  Waarom is de rotonde (die er kwam door de vroegere 

leerlingenraad) verboden terrein?

•  Er zijn op school veel computers, maar ze zijn niet 

altijd in goede staat.

•  Idem voor de printers in de praktijkgangen.

•  Toiletten zijn niet de ideale opslagruimte voor de ba-

gage van de internen.

•  Lockers zouden ook in de sporthal nuttig kunnen zijn.

•  De ‘bunker’ wordt als een erg onaangenaam lokaal 

ervaren (geen licht, geen ramen).

•  Sommige lokalen zijn zo onaangenaam dat ze eigen-

lijk niet gebruikt kunnen worden: lokaal 425, ruim-

tes in de ‘bosklassen’.

•  In de sporthal signaleren we veel problemen in ver-

band met veiligheid, netheid, sportmateriaal etc.

•  Tralies aan de ramen ogen niet erg vriendelijk (en 

houden blijkbaar niet alle inbraken tegen).

•  In de drukkerij ligt de vestiaire er vaak vuil bij.

•  Een microgolf in de refter zou voor vele leerlingen 

een hulpmiddel zijn.

•  In de refter zouden vele leerlingen gediend zijn als 

er ook voor vegetariërs een ruimer aanbod zou zijn.

•  Boekentasrekken op de overdekte speelplaats staan 

er compleet overbodig bij.

•  In de broodrefter gaat het vaak mis met de ver- 

warming.

•  Roken in de toiletten wordt door velen als hinderlijk 

ervaren. Er volgt een hele lange discussie over de ‘op-

losbaarheid’ van dit euvel.

•  Internen klagen dat ze niet bediend worden in de ref-

ter wanneer ze hun ‘internaatskaart’ vergeten zijn, 

hoewel de toezichthouders wel weten wie intern is en 

wie niet.

Tot slot de resultaten van de bewaarsessie. 

We lijsten even op:

1. Er is veel vraag naar de zin van het examensysteem: 

een meerderheid van de deelnemers is van mening dat leerlingen beter 

(eerlijker) zullen geëvalueerd worden door een meer permanente evalu-

atie. (Iemand vraagt letterlijk of we als school kunnen zien of ‘examens 

er werkelijk toe doen’.) Er ontstaat een erg levendig debat over de faam 

van VISO (als ‘gemakkelijke’ school) en over de slaagkansen van onze 

leerlingen in het hoger onderwijs. 

In dat verband vinden leerlingen het belangrijk dat we echt meer inzet-

ten op een hoogstaander vreemdetalenonderwijs. 

Anderen vinden dat ze (ook nog in de derde graad) nood hebben aan 

studiebegeleiding. Sommigen opteren echt voor een hoger studieniveau 

(omdat de meerderheid van de tso-leerlingen toch naar het hoger onder-

wijs trekt).

2. De vraag naar buitenschoolse activiteiten die te ma-

ken hebben met het specifieke vakgebied komt heel vaak naar voor. 

Uitwisselingsprojecten (zoals die al gebeuren), bedrijfsbezoeken, maar 

ook beurzen of (buitenlandse) bedrijfsstages worden beschouwd als 

leermiddelen met een duidelijke meerwaarde.
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3. Een interessant voorstel: op sommige scholen be-

staat de mogelijkheid (vooral voor leerlingen van de derde graad) om 

samen en op eigen initiatief een evenement op te zetten (bijv. een klein 

festival), waarbij leerlingen helemaal zelf instaan voor alle taken. Vaar-

digheden op vlak van organisatie, samenwerking, verantwoordelijk-

heid, solidariteit worden hierdoor aangescherpt.

4. Verschillende keren wordt aangehaald dat de leer-

lingen graag wat vrijheid zouden willen in het samenstellen van hun 

curriculum, bijvoorbeeld door het gebruik van keuzevakken of modu-

les. Vooral voor de praktijkvakken in de tweede en derde graad wordt 

dit als zinvol ervaren. Nu krijgen leerlingen te veel vakken waar men 

‘een beetje van weet’ en te weinig waar men echt goed in is.

5. De school moet in de toekomst leerkrachten aanwer-

ven die ‘hun vak door en door kennen’ en die ‘met passie les geven’. 

Verder wordt verwezen naar de lijst van kenmerken uit de droomsessie.

6. Veel leerlingen hebben nood aan een vak dat hen 

leert op eigen benen te staan en zelfstandig te worden. Een soort be-

drijfsbeheer, maar dan breder dan alleen voor een specifiek vakgebied. 

Ze willen weten hoe ze kunnen budgetteren, organiseren, mondig zijn 

in de maatschappij.

7. Alle klassen hebben baat bij teambuildingsactivitei-

ten. Waar die al bestaan, moeten die zeker behouden worden, elders 

moeten die hun kans krijgen.

8. Er bestaat in de perceptie een (te grote) discrimina-

tie tussen bso en tso. Die uit zich in het ontbreken van uitstappen en 

reizen voor veel bso-klassen.

9. De heftigste discussie gaat over wat wel en niet ge-

tolereerd moet worden op het vlak van kledij, piercings, haardracht e.d. 

Het is duidelijk dat dit voor de leerlingen een gevoelig punt is, dat ook 

in de toekomst voor permanent debat zal zorgen. Hetzelfde geldt voor 

het rookbeleid.

10. De school moet blijven aandringen bij De Lijn op 

een betere service en een breder aanbod.

11. Voor de praktijkvakken vraagt bijna iedereen om 

meer creatieve opdrachten en ruimte voor vrij werk. Het leerplan af 

en toe loslaten zou erg bevrijdend kunnen zijn. Leerlingen ervaren het 

als bijzonder motiverend dat ze in de lokalen, klassen en gangen werk 

van hun medeleerlingen te zien krijgen. Dat aanbod zou dan ook vaker 

moeten vernieuwd worden.

12. Onze ‘groene’ school wordt positief ervaren, maar 

er valt zeker nog meer mee te beginnen. Te veel plekken en hoeken zijn 

vervuild en verwilderd.
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Hoofdstuk 5

Ouders aan het woord 
 ‘Maak er vooral aangename mensen van’

In de onderstaande grafieken kunt u de resultaten van 

de ouderbevraging lezen. Ouders konden op vrijwillige basis tijdens 

het oudercontact hun antwoord op 18 vragen aanvinken. 112 ouders 

vulden de enquête in.

Resultaten ouderbevraging:
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helemaalhelemaal
niet niet 

akkoordakkoord

eerdereerder
niet niet 

akkoordakkoord

eerder eerder 
akkoordakkoord

helemaalhelemaal
akkoordakkoord

0101 ...moet meer uren praktijkvakken en minder...moet meer uren praktijkvakken en minder
uren theoretische vakken aanbieden.uren theoretische vakken aanbieden.

13%13%

4%4%

50%

33%

helemaal
niet 

akkoord

helemaal
niet 

akkoord

eerder
niet 

akkoord

eerder
niet 

akkoord

eerder 
akkoord
eerder 

akkoord
helemaal
akkoord
helemaal
akkoord

0202
...moet streven naar schaalvergroting: grotere
scholen, dan kunnen we met minder scholen 
in Vlaanderen.

...moet streven naar schaalvergroting: grotere
scholen, dan kunnen we met minder scholen 
in Vlaanderen.

8%8%
5%5%

22%

65%

De school van de toekomst...
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helemaal
niet 

akkoord

helemaal
niet 

akkoord

eerder
niet 

akkoord

eerder
niet 

akkoord

eerder 
akkoord
eerder 

akkoord
helemaal
akkoord
helemaal
akkoord

0303 ...kan het gerust doen met minder lestijden
(nu: 36u/week).
...kan het gerust doen met minder lestijden
(nu: 36u/week).

9%

17%

38%

36%

helemaal
niet 

akkoord

helemaal
niet 

akkoord

eerder
niet 

akkoord

eerder
niet 

akkoord

eerder 
akkoord
eerder 

akkoord
helemaal
akkoord
helemaal
akkoord

0404 ...moet meer rekening houden met gezinnen
die het �nancieel moelijk hebben.
...moet meer rekening houden met gezinnen
die het �nancieel moelijk hebben.

40%

48%

8%

4%4%

De school van de toekomst...

helemaal
niet 

akkoord

helemaal
niet 

akkoord

eerder
niet 

akkoord

eerder
niet 

akkoord

eerder 
akkoord
eerder 

akkoord
helemaal
akkoord
helemaal
akkoord

0505 ...vraagt om leerkrachten die makkelijker
bereikbaar zijn voor de ouders.
...vraagt om leerkrachten die makkelijker
bereikbaar zijn voor de ouders.

3%3%

43%43%

27%27%
27%

helemaal
niet 

akkoord

helemaal
niet 

akkoord

eerder
niet 

akkoord

eerder
niet 

akkoord

eerder 
akkoord
eerder 

akkoord
helemaal
akkoord
helemaal
akkoord

0606 ...moet meer discipline bijbrengen....moet meer discipline bijbrengen.

3%3%

31%31%

48%48%

18%

De school van de toekomst...

helemaal
niet 

akkoord

helemaal
niet 

akkoord

eerder
niet 

akkoord

eerder
niet 

akkoord

eerder 
akkoord
eerder 

akkoord
helemaal
akkoord
helemaal
akkoord

0707 ...kan deels of volledig werken met 
afstandsonderwijs (=les krijgen van thuis uit).
...kan deels of volledig werken met 
afstandsonderwijs (=les krijgen van thuis uit).

4%4%

19%19%

38%

39%

helemaal
niet 

akkoord

helemaal
niet 

akkoord

eerder
niet 

akkoord

eerder
niet 

akkoord

eerder 
akkoord
eerder 

akkoord
helemaal
akkoord
helemaal
akkoord

0808
...moet de leerling een breed beeld geven
op de wereld door buitenlandse stages 
aan te bieden

...moet de leerling een breed beeld geven
op de wereld door buitenlandse stages 
aan te bieden

5%5%

43%43%

34%34%
18%

De school van de toekomst...

helemaal
niet 

akkoord

helemaal
niet 

akkoord

eerder
niet 

akkoord

eerder
niet 

akkoord

eerder 
akkoord
eerder 

akkoord
helemaal
akkoord
helemaal
akkoord

0909 ...zorgt ervoor dat de leerlingen thuis 
geen schoolwerk meer moeten doen.
...zorgt ervoor dat de leerlingen thuis 
geen schoolwerk meer moeten doen.

13%13%

23%23%

37%

27%

helemaal
niet 

akkoord

helemaal
niet 

akkoord

eerder
niet 

akkoord

eerder
niet 

akkoord

eerder 
akkoord
eerder 

akkoord
helemaal
akkoord
helemaal
akkoord

1010 ...werkt volledig digitaal: geen boeken
of schriften meer.
...werkt volledig digitaal: geen boeken
of schriften meer.

13%13%

30%30%

35%

22%

De school van de toekomst...



Naderhand legden we de resultaten van de ouderbe-

vraging voor aan de leden van de oudervereniging. We vroegen of ze 

hun eigen antwoord wilden toetsen aan de resultaten van de bevraging. 

Hier volgt een kort overzicht van de belangrijkste commentaren bij elke 

stelling. Bedenk hierbij dat de onderstaande meningen een samenvat-

ting vormen.

Stelling 01: De school van de toekomst moet meer uren praktijkvakken en 

minder uren theoretische vakken aanbieden.

Leerlingen kunnen kiezen voor beroepsonderwijs met 

daarin meer uren praktijk, maar voor ons blijft een brede basis nodig.

Stelling 02: De school van de toekomst moet streven naar schaalvergro-

ting: grotere scholen, dan kunnen we met minder scholen in Vlaanderen.

Net de kleinschaligheid en de specialisatie spreekt ons 

aan in de school.
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helemaal
niet 

akkoord

helemaal
niet 

akkoord

eerder
niet 

akkoord

eerder
niet 

akkoord

eerder 
akkoord
eerder 

akkoord
helemaal
akkoord
helemaal
akkoord

1111
...zorgt er vooral voor dat de leerlingen 
opgevoed worden tot mensen 
waarmee men aangenaam kan samenwerken.

...zorgt er vooral voor dat de leerlingen 
opgevoed worden tot mensen 
waarmee men aangenaam kan samenwerken.

2%2%
1%1%

76%76%

21%21%

helemaal
niet 

akkoord

helemaal
niet 

akkoord

eerder
niet 

akkoord

eerder
niet 

akkoord

eerder 
akkoord
eerder 

akkoord
helemaal
akkoord
helemaal
akkoord

1212 ...laat kinderen niet zo vroeg kiezen
welke studierichting ze willen volgen.
...laat kinderen niet zo vroeg kiezen
welke studierichting ze willen volgen.

28%28%

52%52%

15%

5%

De school van de toekomst...

helemaal
niet 

akkoord

helemaal
niet 

akkoord

eerder
niet 

akkoord

eerder
niet 

akkoord

eerder 
akkoord
eerder 

akkoord
helemaal
akkoord
helemaal
akkoord

1515
...moet altijd mee zijn met de nieuwste 
technologie, ook als dat �nanciële 
inspanningen vraagt van de overheid.

...moet altijd mee zijn met de nieuwste 
technologie, ook als dat �nanciële 
inspanningen vraagt van de overheid.

58%58%
35%35%

0%0%

7%

helemaal
niet 

akkoord

helemaal
niet 

akkoord

eerder
niet 

akkoord

eerder
niet 

akkoord

eerder 
akkoord
eerder 

akkoord
helemaal
akkoord
helemaal
akkoord

1616 ...moet nog altijd de katholieke waarden
bijbrengen aan de leerlingen.
...moet nog altijd de katholieke waarden
bijbrengen aan de leerlingen.

6%6%

46%46%
30%

18%

De school van de toekomst...

helemaal
niet 

akkoord

helemaal
niet 

akkoord

eerder
niet 

akkoord

eerder
niet 

akkoord

eerder 
akkoord
eerder 

akkoord
helemaal
akkoord
helemaal
akkoord

1313 ...zou meer moeten kijken naar wat de industrie 
vraagt van jonge werknemers.
...zou meer moeten kijken naar wat de industrie 
vraagt van jonge werknemers.

32%32%

45%45%

18%

5%

helemaal
niet 

akkoord

helemaal
niet 

akkoord

eerder
niet 

akkoord

eerder
niet 

akkoord

eerder 
akkoord
eerder 

akkoord
helemaal
akkoord
helemaal
akkoord

1414 ...geeft geen cijfers; men kan ook op andere
manieren beslissen of een leerling slaagt.
...geeft geen cijfers; men kan ook op andere
manieren beslissen of een leerling slaagt.

18%18%

28%28%40%

14%

De school van de toekomst...



Stelling 10: De school van de toekomst werkt volledig digitaal: geen boeken 

of schriften meer.

We zitten in een digitaal tijdperk. Waar het kan, is het 

zeker nuttig om digitaal te werken. Ook in de toekomstige bedrijfs-

wereld waar leerlingen zullen terecht komen, wordt er meer en meer 

gedigitaliseerd. De school moet mee met deze trend: leerlingen moeten 

daarop voorbereid worden.

Stelling 11: De school van de toekomst zorgt er vooral voor dat de leerlin-

gen opgevoed worden tot mensen waarmee men aangenaam kan samen-

werken.

Dit vinden we zeer belangrijk. Naast het gezin en de 

ouders, heeft de school ook een belangrijke opvoedkundige taak.

Stelling 12: De school van de toekomst laat kinderen niet zo vroeg kiezen 

welke studierichting ze willen volgen.

Voor het ene kind is het al lang duidelijk waar de inte-

resses liggen, anderen doen er langer over. Daarom blijft een brede basis 

volgens ons noodzakelijk. Onze kinderen kiezen al voor het grafische, 

voor sommigen is het nodig dat ze ‘gedifferentieerd’ worden binnen de 

grote massa. Zo voelen ze zich meer op hun gemak bij hun studiegenoten.

Stelling 13: De school van de toekomst zou meer moeten kijken naar wat de 

industrie vraagt van jonge werknemers.

De school moet inderdaad het studieaanbod aanpassen 

aan wat de industrie vraagt, want tenslotte is het de bedoeling dat leer-

lingen na het afstuderen gaan werken in die industrie.

Stelling 14: De school van de toekomst geeft geen cijfers; men kan ook op 

andere manieren beslissen of een leerling slaagt.

Cijfers zijn en blijven voor ons een goede barometer, die 

zeker ook motiverend werkt.

Stelling 15: De school van de toekomst moet altijd mee zijn met de nieuwste 

technologie, ook als dat financiële inspanningen vraagt van de overheid.

Uiteraard, want de studenten zijn de werknemers van 

morgen, en de (wereld)-verbeteraars van morgen. Scholen kunnen dus 

niet hopeloos achterblijven met de nieuwste technologie.

Stelling 16: De school van de toekomst moet nog altijd de katholieke waar-

den bijbrengen aan de leerlingen.

Wij hebben als ouder gekozen voor een katholieke 

school, dus de katholieke waarden bijbrengen moet. Toch mag dat niet 

Stelling 03: De school van de toekomst kan het gerust doen met wat min-

der lestijden (nu: 36 u / week).

Een lesweek moet voor ons lijken op een ‘normale’ 

werkweek: zo leren de leerlingen een goed ritme voor later.

Stelling 04: De school van de toekomst moet meer rekening houden met 

gezinnen die het financieel moeilijk hebben.

Ouders zouden in zo een geval meer gespreid moeten 

kunnen betalen. Nuttig is ook afspraken te maken met OCMW-diensten 

of met schuldbemiddelaars om de schoolrekeningen te betalen. Als dit 

niet lukt, zou de school een noodfonds kunnen oprichten met fondsen 

die gevraagd worden bij de meer bemiddelde student. Een soort van 

financieel meter- of peterschap is het overwegen waard.

Stelling 05: De school van de toekomst vraagt om leerkrachten die makke-

lijker bereikbaar zijn voor de ouders.

Volgens ons zijn de leerkrachten voldoende bereikbaar: 

via de agenda of rechtstreeks via de school. Het kan niet de bedoeling zijn 

dat de mailbox van de leerkrachten uitpuilt van de mails van de ouders.

Stelling 06: De school van de toekomst moet meer discipline bijbrengen.

Discipline aanleren bij jongeren is zo belangrijk. Dit kan 

niet eenmalig gebeuren: het is een kwestie van steeds blijven herhalen.

Stelling 07: De school van de toekomst kan deels of volledig werken met 

afstandsonderwijs (= les krijgen van thuis uit).

Als het nodig is door ziekte of een speciaal statuut, moet 

het kunnen, maar anders is de schoolgemeenschap voor de jongere een 

prima omgeving om te ontwikkelen.

Stelling 08: De school van de toekomst moet de leerling een breed beeld 

geven op de wereld door buitenlandse stages aan te bieden.

Stages moeten kunnen en zijn zeker nuttig. Daarom 

hoeft het niet alleen in het buitenland, ook binnenlandse stages kun-

nen leerrijk zijn. Als een buitenlandse stage echt een meerwaarde geeft, 

dan zijn we wel voorstander.

Stelling 09: De school van de toekomst zorgt ervoor dat de leerlingen thuis 

geen schoolwerk meer moeten doen.

Wij zijn geen voorstander van ‘geen huiswerk meer’. 

Thuis kunnen leerlingen op een individueel tempo werken en herhalen.
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op een enge manier gebeuren: een bredere visie brengt veel begrip op 

voor andere godsdiensten en overtuigingen .

17. Op welke 2 punten staat Viso nu al dichtst bij wat jouw idee is over de 

toekomst van het onderwijs? (Gebruik de nummers van bovenstaande vra-

gen om te antwoorden.)

01.  moet meer uren praktijkvakken en minder uren 

theoretische vakken aanbieden. 12%

11.  zorgt er vooral voor dat de leerlingen opgevoed 

worden tot mensen waarmee men aangenaam kan 

samenwerken. 14%

13.  zou meer moeten kijken naar wat de industrie 

vraagt van jonge werknemers. 11%

16.  moet nog altijd de katholieke waarden bijbrengen 

aan de leerlingen. 11%

18. Op welke 2 punten voldoet Viso het minst aan jouw ideaalbeeld over 

de toekomst? ( Gebruik de nummers van bovenstaande vragen om te ant-

woorden.)

05.  vraagt om leerkrachten die makkelijker bereik-

baar zijn voor de ouders. 9%

08.  moet de leerling een breed beeld geven op de we-

reld door buitenlandse stages aan te bieden. 11%

10.  werkt volledig digitaal: geen boeken of schriften 

meer. 10%

14.  geeft geen cijfers; men kan ook op andere manie-

ren beslissen of een leerling slaagt. 11%
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1717
Op welke 2 punten staat Viso nu al dichtst 
bij wat jouw idee is over de toekomst 
van het onderwjs.
(Gebruik de nummers van bovenstaande vragen
om te antwoorden) 

Op welke 2 punten staat Viso nu al dichtst 
bij wat jouw idee is over de toekomst 
van het onderwjs.
(Gebruik de nummers van bovenstaande vragen
om te antwoorden) 

01. moet meer uren praktijkvakken
en minder uren theoretische
vakken aanbieden.

01. moet meer uren praktijkvakken
en minder uren theoretische
vakken aanbieden.

11. zorgt er vooral voor dat
de leerlingen opgevoed worden tot 
mensen waarmee men aangenaam
kan samenwerken.

11. zorgt er vooral voor dat
de leerlingen opgevoed worden tot 
mensen waarmee men aangenaam
kan samenwerken.

13. zou meer moeten kijken naar
wat de industrie vraagt van 
jonge werknemers.

13. zou meer moeten kijken naar
wat de industrie vraagt van 
jonge werknemers.

16. moet nog altijd de katholieke
waarden bijbrengen aan 
de leerlingen

16. moet nog altijd de katholieke
waarden bijbrengen aan 
de leerlingen

12%12%

14%14%

11%

11%

1818 Op welke 2 punten voldoet Viso het minst
aan jouw ideaalbeeld voor de toekomst?
(Gebruik de nummers van bovenstaande vragen
om te antwoorden) 

Op welke 2 punten voldoet Viso het minst
aan jouw ideaalbeeld voor de toekomst?
(Gebruik de nummers van bovenstaande vragen
om te antwoorden) 

05. vraagt om leerkrachten die 
makkelijker bereikbaar zijn
voor de ouders.

05. vraagt om leerkrachten die 
makkelijker bereikbaar zijn
voor de ouders.

08. moet de leerling een breed beeld
geven op de wereld door buitenlandse
stages aan te bieden.

08. moet de leerling een breed beeld
geven op de wereld door buitenlandse
stages aan te bieden.

10. werkt volledig digitaal:
geen boeken of schriften meer.
10. werkt volledig digitaal:
geen boeken of schriften meer.

14. geeft geen cijfers; men kan ook
op andere manieren beslissen 
of een leerling slaagt.

14. geeft geen cijfers; men kan ook
op andere manieren beslissen 
of een leerling slaagt.

9%9%

11%11%

10%

11%

Hoofdstuk 5. Ouders aan het woord ‘Maak er vooral aangename mensen van’



Hoofdstuk 6

De grafische wereld aan het woord 
 ‘Passie is belangrijker dan regels’

Op vrijdag 26 juni 2015 - aan de vooravond van de 

traditionele opendeurdag op VISO Mariakerke - organiseerde de werk-

groep VISO 90 /100 een colloquium waar een panel van werkgevers 

uit de grafische wereld hun visie op de toekomst van de sector uiteen 

kwamen zetten. Gedurende een tweetal uren bleven de meer dan hon-

derd aanwezigen (leerlingen en oud-leerlingen, leerkrachten, directies, 

afgevaardigden van grafische bedrijven, ...) geboeid luisteren naar de 

vaak originele en behoorlijk verrassende antwoorden die de panelleden 

gaven. Het panel bestond uit de volgende leden. (We geven een korte 

omschrijving van het bedrijf of de organisatie waarvoor ze werken en 

een korte missie-omschrijving.)

Nathalie Janssens de Bisthoven - IGNITED

Ignited is een project dat ontwikkeld werd door de  

Fortino School Foundation. Deze stichting, opgezet door Duco Sickinghe 

en Nathalie Janssens de Bisthoven, heeft als doel om scholen te onder-

steunen in de overgang naar 21ste-eeuws onderwijs.

Coaching, opleidingen.

Guy Lauwers - DIOSS, Mariakerke

  Print Solutions: druk- en afwerkingstechnieken waarbij know-how, tech-

nologie, klantgerichtheid en duurzaamheid kernbegrippen zijn.
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Tom Boute - GLOSSY.TV, Gent

  Creative design agency 

Brand strategy, art direction, advertising, packaging and magazine design.

 Denis Geers - GRAPHIUS, Oostakker

  Familiebedrijf dat een toonaangevende producent is van drukwerk met 

een sterke specialisatie voor boeken, catalogi en magazines. Veel zorg voor het milieu en 

investeringen in innovatie.

 Jan Bonte - VERSTRAETE - IML, Maldegem - Ursel

  Wereldwijde marktleider in ‘in mould labels’

Technisch hoogstaande IML-labels en een uitstekende service voor plastic verpakkingen. 

Visie: een goed bestuur en sociale ethiek waarbij het familiale karakter van de onderne-

ming behouden blijft.

 Ben De Troyer - KARAKTERS, Gent

  Grafisch en communicatiebureau

‘Duurzaam, kwalitatief en authentiek’.

 Peter Van Wijnaerde - THE REFERENCE, Gent

Opgericht in 1993 en daarmee het eerste Belgische web agency.

  De vragen die de moderator aan het panel voorlegde, waren voorgesteld 

door verschillende praktijkleerkrachten van de school. We geven eerst de vragen weer:

Voor welke belangrijke uitdagingen staat de wisselwerking tussen onder-

wijs en de grafische sector?

We merken op VISO dat het moeilijk is om leerlingen naar de drukkerij te 

‘lokken’. Is er nog plaats voor conventioneel drukwerk?

Groeien multimediabedrijven en conventionele bedrijven meer naar elkaar 

toe? Waarschijnlijk zou dit moeten, maar gebeurt het ook? 

Van een verleden waarin specialisten tekstverwerking van onze schoolban-

ken komen, over een studierichting die drukvoorbereiding werd genoemd 

tot de huidige richting printmedia : de vraag die we ons blijven stellen, gaat 

over specialisatie. Is het nu beter dat onze leerlingen een brede grafische 

opleiding krijgen, of moet er meer specialisatie zijn op secundair gebied? 

Leerlingen worden gesubsidieerd op dezelfde manier. Zou de overheid moe-

ten subsidiëren naargelang de duurte van de opleiding? Wat zouden uw 

prioritaire investeringen zijn?

Hoe slaagt u erin om bij te blijven in het vak? 

Wat als uw zoon of dochter hier zou studeren? Wat zijn de groeipolen en 

waar zal het in de toekomst minder goed gaan?

Welke vaardigheden of eigenschappen zijn de belangrijkste?

Wie dat wil, kan digitaal, bijv. via de QR-code achter-

aan, bekijken hoe het colloquium verliep. Omdat de antwoorden van de 

panelleden elkaar overlappen en doorkruisen, kiezen we in het onder-

staand verslag voor een thematische aanpak.

Trends voor de toekomst

De panelleden lieten zich niet graag verleiden tot voor-

spellingen met een glazen bol. Wel signaleerden ze een aantal trends 

die we hieronder weergeven. 

1. Crisis

De voorbije crisis was een dubbele crisis voor de druk-

kerswereld: er was de algemene economische crisis, maar daar bovenop 

ook nog eens een crisis veroorzaakt door de digitalisering. Tien jaar na 

het begin van deze crisis merken we dat de digitalisering inderdaad vo-

lume wegneemt uit de traditionele drukkerij. Internetbedrijven zorgen 

ervoor dat een groot volume verdwijnt naar het buitenland. Dus hebben 

de grafische bedrijven gezocht naar nieuwe concepten. 

Enerzijds is er opnieuw volume gecreëerd doordat verschillende Gentse 

bedrijven zijn gaan samenwerken. Door samenwerking kan je bijvoor-

beeld transportkosten verminderen. 

Anderzijds stellen we vast dat grote volumes wel weg zijn, maar dat er 

nu nadruk mag liggen op een betere kwaliteit, op echt mooie produc-

ten. Er is nog groei in bijvoorbeeld de verpakkingsindustrie. We blijven 

immers consumeren! De e-commerce is dan ook een zegen voor die 

verpakkingsindustrie.

2. Creatief in combineren

De grafische bedrijven zijn creatief geworden in het 

combineren van opdrachten. Wanneer een klant een pdf stuurt om er 

een flyer van te maken, dan zal het bedrijf er alles aan doen om dit te 

koppelen aan een drukopdracht. 

Vergelijk het met de cd-verkoop: die is volledig in elkaar gestort, maar 

het goede nieuws voor ontwerpers is dat de verkoop van vinylplaten 

gestegen is. Zo kan je bijvoorbeeld een mooi ontwerp maken om via 

een unieke code naar een website te surfen om daar digitaal muziek 
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te downloaden die je cadeau kan doen aan een vriend. Op die manier 

creatief denken zorgt voor meer verkoop, ook al is er digitalisering. 

 3. Digitale dreiging?

In plaats van een ‘digitale dreiging’ kunnen we beter 

spreken van een ‘disruptie’. Als Airbnb komt, verdwijnen hotels. Maar 

er wordt wel nog gelogeerd. Zo is het ook met de grafische wereld. Een 

object wordt vandaag makkelijker gekoppeld aan een digitaalervaring. 

Laat die kanalen elkaar versterken. Drukwerk kan iets toevoegen aan 

een digitaal product, het kan een meerwaarde betekenen. Kunst en 

vakmanschap blijven hierbij belangrijke factoren.

4. De charme van drukwerk

Wanneer er stagiairs in een bedrijf komen, merken 

de bedrijven dat drukwerk hen minder interesseert dan het digitale. 

Maar als je benadrukt wat de charme kan zijn van drukwerk, gaan 

de ogen wel open. Vergelijk het met een postkaartje dat je toegestuurd 

krijgt: zo’n ding komt vaak later aan dan de toerist zelf, maar wat een 

boodschap! ‘Ik heb aan jou gedacht terwijl ik op reis was!’, dat valt 

door niets te compenseren. Dus toen De Post postkaartjes bedacht die 

digitaal ontworpen werden door de klant en daarna opgestuurd wor-

den door de traditionele post, dan was dat tegelijk een simpel en een 

geniaal idee. 

5. De automatisatie in de pre-press is vandaag groot. 

We kunnen niet zonder pre-press en multimedia, maar 

in verpakking wint digitaal drukken het niet van het conventioneel 

drukken. Wel gaan drukkerijen nu vaak combineren, zoals een digi-

mark op verpakkingen waarmee je verwijst naar een website of een 

filmpje. Om een product te promoten, moet je multimediaal bezig zijn. 

Maar voor het strikt produceren, lijken deze werelden verder uit elkaar 

te liggen dan voor het promoten.

Een boodschap voor de leerkrachten

De trends die de panelleden hierboven signaleerden, 

leiden automatisch tot een aantal raadgevingen, do’s en don’ts voor de 

onderwijswereld. 

1. Luister naar de bedrijven

Scholen moeten geen stoeltjesvullers zijn voor bedrij-

ven. Als bedrijfsleider kan iemand wel weten waar hij wil staan over 

een aantal jaar, maar hij kan daar nooit zeker van zijn. Daarom is het 

belangrijk dat een bedrijf luistert naar de stakeholders. Hetzelfde geldt 

voor het onderwijs: ga dus luisteren naar wat bedrijven willen. 

2. De relatie tussen leerkracht en bedrijf

Vraag dus niet wat de relatie tussen leerling en bedrijf 

kan zijn, maar vraag naar de relatie tussen leerkracht en bedrijf. Die 

samenwerking kan zeker beter. Neem het voorbeeld van Audi, en ga 

meer doen met werkplekleren. Dat vernieuwend leermodel is meer dan 

een stage. Laat een gepassioneerd leerkrachtenteam schrijven aan een 

cursus IN het bedrijf. De bedrijven zien daardoor nu opnieuw de goes-

ting bij pas afgestudeerden. Soms gebeurt het dat leerkrachten niet 

naar bedrijven durven stappen uit angst dat hun masker afvalt. 

3. Trek bedrijven naar scholen. 

Het is niet aan een school om een antwoord te geven op 

de vraag welk bedrijf of welke sector het beste is. Wel kunnen bedrij-

ven aangeven welke vaardigheden onze kinderen aangeleerd moeten 

krijgen.

4. Secundair onderwijs mag een brede opleiding aanbieden. 

Dus niet alleen tekstverwerking, maar ook drukken. 

Je kan geen interesse krijgen in drukwerk, als je het nog niet gedaan 

hebt. Kies voor een brede vorming. Want wanneer ben je een specialist? 

Je bent het nooit. Op pers A misschien wel, maar op pers B ben je een 

groentje. Dus laat maar een algemene kennis komen, niet alleen in ver-

band met offset, maar ook een brede basis van andere druktechnieken. 

Kunst en vakmanschap blijven hierbij factoren waar het onderwijs op 

moet blijven hameren. De kennis die je verwerft om mooi drukwerk te 

maken, daar doe je ongeveer 7 jaar over. 

Maar nu krijgen we insteek van pas afgestudeerden die die kennis 

niet hebben. Het bedrijf moet enorm veel uitleggen, zelfs basisbegrip-

pen zoals katern en resolutie. Op VISO worden leerlingen gedrild in de 

tools van een programma. Vaak gebeurt dat op basis van een voorbeeld. 

Creativiteit moeten ze zichzelf dan nog aanleren. Drukkerijen en con-

ventionele bedrijven zien graag gedrilde mensen.

5. Multimediaal én conventioneel

Aangezien er een trend is binnen de grafische bedrij-

ven om drukwerk met digitaal werk te combineren, moet een grafi-

sche school dus top zijn op multimediaal én conventioneel gebied.  

Verder hebben leerlingen de traditionele vaardigheden wel nodig (een 

mooi ontwerp kunnen maken), maar je ziet ook dat zin voor onder-
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nemen belangrijk is, en zoiets kan ook aangeleerd en gestimuleerd 

worden op school. 

6. Don’t handicap your children by making their lives easy.

In onderwijs gaat het vaak over leuk of creatief zijn 

met je lessen, maar we moeten opletten dat we daarin niet overdrij-

ven. Inzet en discipline bij het uitvoeren van opdrachten zijn belangrijk. 

Zorg dat de leerlingen continu leren. Leer ze omgaan met veranderin-

gen. Leer ze in groep werken.

7. Creatief en leergierig

En verder: ongeacht de content, moeten leerkrachten 

blijven inzetten op creativiteit. Het is belangrijk om leerlingen nieuws-

gierig en leergierig te houden. We weten nog niet of wat we leren nog 

relevant zal zijn. Leerlingen zou je een reflex moeten aanleren om zich-

zelf telkens in vraag te stellen, zodat ze zichzelf blijven heruitvinden. 

Dit is een pleidooi om de leerlingen meer zelf te laten uitzoeken hoe ze 

iets gaan oplossen.

8. Goesting in het vak

Als er iets is wat VISO moet doen, dan is het dat: ‘Breng 

jongeren de goesting in het vak.’ Stel jezelf als leerkracht de vraag wat 

je precies aan het doen bent, welke waarden je meegeeft onder de con-

tent. Wat onvervangbaar is, zijn gepassioneerde leerkrachten die leer-

lingen goesting geven om drukker te zijn. Dus niet wat je zegt, maar 

hoe je het zegt, is belangrijk. Meer passie dan regels. 

9. VISO als pilootschool

Tot slot nog op het praktische niveau: VISO zou een rol 

kunnen spelen als testschool voor digitale uitgaven, voor een digitaal 

platform dat voor scholen gecreëerd wordt. Er is een grote nood aan 

een meer digitale aanpak van het onderwijs.

Een boodschap voor de grafische bedrijven

De panelleden legden ook uit wat volgens hen de taak 

is die grafische bedrijven op zich moeten nemen om de toekomst van 

de grafische wereld veilig te stellen. De centrale vraag hierbij is: hoe 

kunnen grafische bedrijven een hand reiken aan het onderwijs?

1. De school kan leren van de bedrijven

Bedrijven kunnen inzicht geven aan scholen als ant-

woord op de vraag waar het onderwijs naartoe kan gaan. 

2. Bedrijven kunnen leren van de school

De grafische bedrijven kunnen ook leren van hun jong-

ste werknemers. De grote kloof zit niet tussen nieuwe werknemers en 

de anderen. Die kloof is er wel tussen jongeren die opgegroeid zijn in 

een digitale wereld en oudere werknemers die er niet mee opgegroeid 

zijn. De communicatie tussen deze beide werknemers is iets waar be-

drijven constant oog moeten voor hebben. De kloof wordt trouwens niet 

kleiner. Een nieuwe werknemer verbaast dan bijvoorbeeld de oudere 

werknemers door een presentatie voor een klant in een animatie te gie-

ten i.p.v. in een oudere presentatievorm. Een goede bedrijfsleider zegt 

waar je moet geraken, maar niet hoe het moet.

3. Sollicitanten met persoonlijkheid

Minder en minder speelt het een rol welk diploma een 

sollicitant heeft. Voor de uitvoerende jobs wordt in een bedrijf vooral ge-

keken naar de sollicitatiebrief en de persoonlijkheid van de werkzoekende. 

4. Zin en onzin van stages

Stages kunnen nuttig zijn, maar ze zijn niet altijd 

makkelijk te realiseren voor een bedrijf. Dat moet namelijk steeds reke-

ning houden met een economische realiteit. Daardoor hebben ze vooral 

schrik voor het kwaliteitsniveau. Dat moet te allen tijde hoog blijven. 

Bovendien willen bedrijven hun stagiairs steeds goed begeleiden. Dat 

impliceert dat het aantal stagiairs beperkt moet blijven. De grootste 

moeilijkheid ligt in het aanbieden van stages voor pre-press en alles 

wat met computers te maken heeft. Hier moet je veel uitleg geven aan 

de stagiair en dat kost veel tijd. In een drukkerij is het makkelijker om 

toelichtingen te geven aan een stagiair. Dat kost minder tijd. 

5. Bedrijven gaan graag naar school (en omgekeerd).

Grafische bedrijven gaan graag in op een uitnodiging 

om naar de school te trekken om er hun know-how uiteen te zetten of 

om als gastlector te functioneren. Ook het werkplekleren is een goede 

zaak. Na enkele jaren ervaring heeft een bedrijf hier geen werk meer 

aan. Leerkrachten worden vaak kind aan huis in bepaalde bedrijven. 

En dat is een win-winsituatie.

6. Een jong imago voor de drukkerswereld

Samen met scholen zouden de traditionele bedrijven 

graag werken aan een jong imago. De hippe boekenbeurzen van Frank-

furt of Parijs zijn het bewijs dat zo een jong imago best wel mogelijk is. 
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Een boodschap voor de overheid en de media

1. Een negatief mediabeeld

Wat veel bedrijven opvalt, is dat er vaak een negatief 

mediabeeld opgehangen wordt van de boekensector. En dat terwijl er 

zoveel positieve verhalen zijn van wereldwijde successen. Maar die ko-

men niet (of te weinig) in de media.

2. Investeer in leerkrachten

Ook voor beleidsmakers hadden de panelleden een 

boodschap. Investeer in leerkrachten. Zij zijn het die jonge mensen in-

spireren om verder te gaan in de grafische wereld. Onderzoek is en 

blijft belangrijk, maar de meeste investeringen moeten gaan naar men-

selijk kapitaal. Om het met Steve Jobs te zeggen: het is niet de compu-

ter die gaat onderwijzen. Zorg voor een goede verloning voor goede 

mensen. In scholen ontbreekt vaak het nodige human resources ma-

nagement en directies zijn zich daarvan bewust. Jammer dat hiervoor 

onvoldoende geld is. 

Een boodschap voor de leerlingen 

1. Onze jongeren als stakeholders van de grafische wereld

Jongeren zijn belangrijk voor grafische bedrijven. Ze 

zijn één van de stakeholders, want ze bepalen waar de toekomst van 

de grafische wereld zal liggen. Zij bepalen voor een groot stuk hoe die 

wereld er zal uitzien.

2. Persoonlijkheid en creativiteit

Het diploma maakt niet zo heel veel meer uit. Je moet 

doen wat je graag doet. Je krijgt nu eenmaal weinig garanties op wat 

volgt. Bedrijven stellen zich meer de vraag: welke persoonlijkheid, wel-

ke creativiteit zit voor mij? Op een sollicitatie is het dan interessant een 

vraag te stellen, als: naar welke muziek luister je, naar welke tentoon-

stelling ben je onlangs geweest. En niet de standaardvragen over de 

goede en slechte eigenschappen.

3. Een brede vorming

Jonge werknemers hebben ook in de toekomst traditio-

nele vaardigheden nodig. Kies dus voor een brede vorming. Er komen 

voortdurend nieuwe persen op de markt. Daardoor is een brede alge-

mene kennis noodzakelijk, niet alleen van het offsetdrukken, maar ook 

van andere druktechnieken. 

Wat de jongere werknemer wel nooit mag vergeten: ook al is zijn ken-

nis van nieuwe technieken op peil, de boodschap mag nooit ontbreken. 

4. Digitaal en conventioneel

Deze boodschap geldt voor de school én voor de indivi-

duele leerling. Aangezien grafische bedrijven de kaart trekken van de 

combinatie drukken - digitaal, moeten drukkersleerlingen ook naar 

het digitale durven stappen: een leerling is dus best vertrouwd met 

digitaal én druk. Omgekeerd: je kan als multimedialeerling geen inte-

resse krijgen in drukwerk, als je het nog nooit gedaan hebt.

5. Continu leren

Als leerlingen leren coderen, dan heb je er die uitvoe-

ren wat je vraagt. En je hebt een tweede soort, zij die zeggen: ‘Hé, maar 

als dat lukt, dan kan ik ook iets anders daarmee bereiken.’ De bedrijven 

hebben de tweede soort leerlingen nodig. Leerlingen moeten zelf willen 

zoeken hoe ze iets gaan oplossen. Leer jezelf blijven heruitvinden. Blijf 

continu leren.

6. Liefde voor het vak 

Liefde voor het grafische vak en beroepsfierheid zijn 

misschien wel de belangrijkste vereisten voor een VISO-leerling. Die 

vind je vaak zelfs meer bij bso dan bij diegenen voor wie het in aso te 

moeilijk werd. De besten zijn vaak die leerlingen die vroeg voor het 

grafische hebben gekozen. 

7. Communicatie, inzet, discipline, weerbaarheid en een open geest

Communicatie is onontbeerlijk voor een werknemer in 

een grafisch bedrijf. Hoe vertel ik iets? Hoe komt iets over? Naast leer-

gierigheid zijn ook inzet en discipline belangrijk. Werknemers moeten 

zich aan regels houden, bijvoorbeeld in verband met gsm-gebruik. Je 

wil als werkgever niet al die regels voortdurend gaan uitleggen. Ze zijn 

er gewoon, pas ze toe. Optimistisch blijven en een tegenslag kunnen 

omzetten in kracht, ook dat is een extra troef. Optimisme is ook het ide-

ale tegengif tegen een burn-out. Soms vloeken bedrijven op het feit dat 

er te grote persoonlijkheden rondlopen op het bedrijf, maar eigenlijk 

hebben ze die wel nodig. En een open geest: jij bent in een bedrijf nooit 

de slimste van de klas. Leer van anderen. Leer omgaan met veranderin-

gen. Natuurlijk ook: leer in groep werken. Ook de zin voor ondernemen - 

zo belangrijk voor het voortbestaan van de grafische sector - kan op 

school aangeleerd worden. 
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8. Slot

De belangrijkste slotbedenking van het panel kan als 

volgt worden samengevat: ‘Wij wensen dat iedereen een school mag vin-

den die haar eigen passie zo kan overbrengen zodat het de passie van 

de leerlingen wordt. Passie is belangrijker dan regels!’ 

Besluitvorming publicatie VISO 90 /100

Mia Vanneste

Wat me vooral opvalt, is de rol die onze oud-leerlingen 

kunnen spelen voor de toekomst van ons onderwijs. Zij zijn diegenen 

die het onderwijs van vandaag meemaken en die de sterke kanten en 

de tekortkomingen ondervinden wanneer ze op de werkvloer staan. Zij 

zijn ook diegenen waar onze leerlingen zich mogen aan spiegelen. Het 

goed onderhouden van contactgegevens, het in de klas uitnodigen van 

oud-leerlingen met een verhaal, rondleidingen door hen op de werk-

vloer,… dat zijn volgens mij sterke ingrediënten voor onze toekomst.

Etienne Notteboom

Ik vind het feit dat het project VISO 90 /100 er gekomen 

is, de meest hoopgevende conclusie. Als je bedenkt dat één personeelslid 

een vraag stelt over hoe we een (schijnbaar banale) verjaardag van onze 

school gaan vieren, als je bedenkt dat een ander personeelslid een (we-

zenlijk eenvoudig) antwoord op die vraag probeert te formuleren, als 

je bedenkt dat er rond dat antwoord binnen de kortste keren een heel 

team van enthousiaste medewerkers een werkgroep vormt die hiermee 

vier jaar aan de slag blijft, dan is nog maar eens de sterkte van deze 

school bewezen: als de leerkrachten zich als een hechte groep achter 

een project scharen, dan kan er ontzettend veel in beweging gebracht 

worden. Ik ben er zeker van dat VISO 90 /100 een sterk richtsnoer kan 

zijn voor de toekomst van VISO.

Kristine Van Kerrebroeck

Toekomst voor VISO. Toekomstgericht werken houdt 

in dat VISO-leerlingen gevormd worden- met inzet op creativiteit, per-

soonlijkheid, flexibiliteit en het werken in team - kiezend voor een com-

binatie van conventioneel en digitaal drukken als brede basis - door 

passionele vakdeskundige leerkrachten met regelmatige bijscholing op 

pedagogisch en vakinhoudelijk gebied o.a. door bedrijfsstages - door 

middel van zelfsturende opdrachten die hun leergierigheid en passie 

voor het vak bevorderen.

Seger Gekiere

Ik kan alleen maar concluderen dat het afgelopen jaar 

met zijn ouder-, studenten- en leerkrachtenenquête en het colloquium 

met een diversiteit van bedrijven in het panel een leerrijk jaar was.

Een jaar dat mij duidelijk heeft gemaakt:

•  dat men nog steeds vertrouwen heeft in de school

•  dat ouders verwachten dat hun kinderen op VISO een 

goede stiel leren

•  dat we onze kwaliteit met uiterste zorgzaamheid moe-

ten bewaken

•  dat we een warm nest moeten blijven voor allen die op 

onze school werken en studeren

•  dat we meer dan ooit in dialoog moeten gaan met 

bedrijven

•  dat het afgelopen jaar een startsein is geweest voor 

het verder uitbouwen van een duurzame visie naar 

de toekomst, een visie die we constant moeten verder 

zetten, evalueren en eventueel bijsturen

•  dat er ieder jaar een grote ‘90 /100’-dag moet plaats 

vinden met allerlei activiteiten

Marnix Bosschaert

Leerkrachten moeten zich af en toe de vraag stellen 

waarmee ze bezig zijn, wat ze willen bereiken en op welke manier ze dit 

willen bereiken; staan hun leerlingen ervoor open?

Uitdagingen op vlak van nieuwe media, waar hun leerlingen misschien 

reeds in ‘thuis’ zijn. Hoe zullen ze de VISO-leerling de sociale vaardig-

heden o.a. nodig om in een team te werken, bijbrengen? Naast kennis 

is het belangrijk dat de leerling structuur (werkattitude) meekrijgt. Er 

zal nood zijn aan werkplekleren via stages, bedrijfsbezoeken, e.d. Leer-

krachten zullen meer dan ooit tevoren nood hebben aan bedrijfsstages. 

Luisteren naar anderen kan zeer leerrijk zijn en dat is wat met VISO 

90 /100 gebeurd is.

Henk de Baene

We zullen op VISO moeten zoeken naar de ideale com-

binatie tussen breed vormen en specifiek opleiden. Enerzijds een zo 

breed mogelijke vorming bieden waardoor onze leerlingen hun plaats 
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als geletterde burger (in zo ruim mogelijke zin) in de toekomstige 

maatschappij met een gerust hart kunnen opeisen en anderzijds die 

specifieke opleiding geven die eigen is aan de snel evoluerende grafi-

sche wereld en arbeidsmarkt, waarbij we niet alleen de contacten met 

de bedrijfswereld en de specifieke sectoren moeten blijven aanhalen 

maar zeker ook meer gebruik moeten maken van de knowhow van 

onze eigen oud-leerlingen.

Walter Gryson

De link of verbinding met het bedrijfsleven is cruciaal: 

de training van leerkrachten en leerlingen in een bedrijfssfeer en -cul-

tuur met up-to-date materiaal maakt onze opleidingen relevanter. Leer-

krachten moeten tijd en ruimte krijgen voor bijscholingen allerhande: 

niet enkel (beroeps)vakgerelateerd, maar evenzeer naar de brede opvoe-

dingstaken als leerkracht. Leerlingen moeten de mogelijkheid krijgen 

bedrijfsleiders en creatievelingen in het grafische vak en media te ont-

moeten: via workshops, spreekbeurten een bredere kijk op kansen en 

mogelijkheden ontwikkelen.

Br. Paul Piron

Dank en proficiat voor het prachtig werk dat u met de 

groep doet. Verwacht van mij echter geen technische bijdragen voor de 

brochure die jullie gaan uitwerken. Jullie zullen het moeten stellen met 

mijn grote waardering en oprechte sympathie.
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